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Logotyp - farebné verzie

Na podklade tvorenom žltou korpo-
rátnou farbou je možné použiť druhý 
farebný variant s bielym štvorcom 
v strede.

Na červenom a modrom podklade je 
povolené použiť len biely logotyp.
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Naša Senica
informačný mesačník mesta Senica

Dva týždne po uskutočnení komu-
nálnych volieb sa 15. novembra 
2022 uskutočnilo Ustanovujúce za-
sadnutie Mestského zastupiteľstva v 
Senici. Jeho priebeh mal dve hlavné 
časti. Tá prvá bola slávnostná, pri-
čom znovuzvolený primátor mesta 
Martin Džačovský ako víťaz volieb 
i zvolení kandidáti na poslancov 
mestského zastupiteľstva zložili v 
obradnej miestnosti Mestského 
úradu v Senici sľub. Nasledovala 
pracovná časť - poslancov čakalo 
na prerokovanie sedemnásť bodov 
programu. 

Mestskému zastupiteľstvu bola 
predložená informácia, že post zá-
stupcu primátora mesta bude opä-

tovne vykonávať doterajší zástupca 
Filip Lackovič, ktorého primátor 
mesta písomne poveril výkonom te-
jto funkcie.                                             

Poslancom, ktorý bude oprávnený 
zvolávať a viesť zasadnutia mest-
ského zastupiteľstva v prípadoch, ak 
tak neurobí primátor alebo zástupca 
primátora sa stal Peter Hutta.

Novozvolené mestské zastupiteľstvo 
(MsZ) schválilo aj návrh na povere-
nie vykonávať funkciu sobášiaceho 
v matričnom obvode Senica, do 
ktorého okrem Senice patria aj obce 
Rovensko, Rohov, Rybky a Smrdáky. 
Sobáše budú v nasledujúcom voleb-
nom období okrem primátora vyko-

návať aj poslanci Filip Lackovič, Pe-
ter Hutta, Peter Pastucha, Branislav 
Grimm a Ivana Mičová. 

Ustanovujúce zastupiteľstvo dalo 
odpoveď aj na zloženie mestskej 
rady. Mestská rada je iniciatívnym, 
výkonným a kontrolným orgánom 
mestského zastupiteľstva. Zároveň 
plní funkciu poradného orgánu pri-
mátora mesta. Sú v nej vopred pre-
rokované všetky materiály, o ktorých 
následne rozhoduje mestské zastu-
piteľstvo a zaujíma k nim súhlasné 
či nesúhlasné stanovisko. Do šesť-
člennej mestskej rady boli zvolení 
Peter Pastucha, Ivana Mičová, Martin 
Čonka, Peter Hutta, Ľubica Vyletelová         
                            (pokračovanie na str. 4)

SENICKÉ
VIANOCE

2022SMEJKO A TANCULIENKA - ,,Poď von!“ - detské predstavenie
DK Senica, o 17:00, predpredaj: www.ticketportal.sk 

ENIKY BENIKY KLIKY BÉ - vystúpenie k 20. výročiu DFS DVOJKÁČIK 
DK Senica, o 17:00, vstupné: dobrovoľné  

MIKULÁŠSKE ZDOBENIE VIANOČNÉHO STROMČEKA V ČÁČOVE

DESMOD - TEATRO SET 2022 - hudobný koncert
DK Senica, o 19:00, vstupné: 20 € 

SOTINA - uvedenie knihy autorov J. Petra a J. Hromka
DK Senica, o 17:00 - bezplatné vstupné  

MIKULÁŠ NA NÁMESTÍ - stretnutie detí s Mikulášom, čertom a anjelom
Námestie oslobodenia, od 17:00 do 18:00

PIERKO ANJELA - muzikálová rozprávka pre deti 
DK Senica, o 17:00, bezplatné vstupné - nutná rezervácia miest v INFOSEN Senica

VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ SENICA - tanečný odbor (V. Hrušková, M. Gašparová)
DK Senica, o 16:00, o 18:00, vstupné: 5 €, predaj v INFOSEN Senica

KUNOVSKÝ MIKULÁŠ A SÚŤAŽ VO VARENÍ KAPUSTNICE
varenie kapustnice od 11:00 do 20:00, diskotéka pre deti od 17:00 do 19:00, tombola
Spoločenský dom Kunov

FIFO A VIERKA – ,,Stratená zima” - detské predstavenie + krst CD
DK Senica, o 17:00, vstupné: 6 € 

VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ SENICA - tanečný odbor (p. Antálková)
DK Senica, o 16:00, o 18:00, vstupné: 5 € (predaj v ZUŠ)

VIANOČNÝ KONCERT CANTILENY A JEJ HOSTÍ - hosť: DNA – Dej Nám Akord
DK Senica, o 18:00, vstupné: 5 €   
        
SĽUK - ,,SLOVENSKÉ VIANOCE“ - tanečný koncert
DK Senica, o 19:00, vstupné: 15 € (INFOSEN Senica alebo www.msks.senica.sk)

VIANOČNÁ DEDINKA V ČÁČOVE

VIANOCE V MÚZEU SENICA – interaktívna výstava o vianočných tradíciách
Múzeum Senica, bezplatné vstupné

1. 12.

2. 12.

3. 12.

4. 12.

5. 12.

5. 12.

6. 12.

8. 12.

10. 12.

10. 12.

12. 12.

14. 12.

17. 12.

17. 12.

od 9. 12. 2022
do 8. 1. 2023

   >>   program podujatí  na str. 2
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2022

>>   program vystúpení  na str. 24

VIANOČNÁ
DEDINA

Novozvolení poslanci zložili sľub,Novozvolení poslanci zložili sľub,
zastupiteľský zbor má 19 členovzastupiteľský zbor má 19 členov    >>     >>  str. 1, 4str. 1, 4

Súčasný primátor vo voľbách  Súčasný primátor vo voľbách  
s prehľadom obhájil mandáts prehľadom obhájil mandát    >>     >>  str. 3str. 3
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Súčasný primátor vo voľbách s prehľadom obhájil mandát
alebo krátke obzretie za spojený-
mi voľbami v Senici 

Voľby, v ktorých sme počas 29. ok-
tóbra volili poslancov do mestské-
ho zastupiteľstva a primátora, ako 
aj krajských poslancov a župana, už 
dali odpoveď na tie najdôležitejšie 
otázky. Primátor Martin Džačovský 
s prehľadom obhájil doterajší man-
dát, keď získal 2699 hlasov, čo pred-
stavuje viac ako polovicu všetkých 
odovzdaných hlasov (50,37 %) a  
s veľkým odstupom nechal za sebou 
ostatných protikandidátov. Druhým 
v poradí so 1020 hlasmi bol Roman 
Sova (19,03 %), ktorý v jednom vo-
lebnom okrsku (č. 14) dokázal s ví-
ťazným kandidátom „uhrať“ remízu. 
Branislavovi Grimmovi, ktorý už na 
primátorskej stoličke Senice v ro-
koch 2014 až 2018 sedel, hodili voliči 
708 hlasov (13,21 %). Pomerne tesne 
za ním sa umiestnil Adam Jakubáč 
so 682 hlasmi (12,72 %). S väčším 
odstupom a získanými 173 hlasmi 
nasledovala jediná kandidujúca 
žena Dana Kristiník (3,22 %). Juraj 
Moravčík, napriek tomu, že sa tesne 
pred voľbami kandidatúry vzdal  
v prospech A. Jakubáča, dokázal vy-
generovať 76 hlasov.

Volebná účasť v krajských voľbách 
predstavovala v celokrajskom me-
rítku 42,8 percenta, čo je historicky 
najvyššia účasť od roku 2001 (viac 
info na str. 7, pozn. red.). Naopak, ko-
munálne voľby zaznamenali od roku 
2006 druhú najnižšiu účasť voličov  
v histórii (32,7 %). I keď je nutné po-
znamenať, že volebná účasť v Senici 
od tohto obdobia v priemere osciluje 
na úrovni okolo 34 percent – s vý-
nimkou volieb v roku 2018, kedy sa  
k urnám dostavilo až 38,3 percenta 
voličov. Voľby boli v Senici vo všet-
kých sedemnástich okrskoch pokoj-
né bez akýchkoľvek incidentov a už 
dopoludňajší priebeh dával tušiť, že 
rekord v účasti nepadne.

Predvolebná kampaň na úrovni pri-
mátorských volieb bola v Senici po-
merne ostrá a kontroverzná, gro sa 
odohrávalo v prostredí sociálnych sietí 
a printových výstupov v tlačených pe-
riodikách, ktoré boli skoncentrované 
na cca dva až tri mesiace alebo niekoľ-
ko týždňov pred voľbami. Nechýbali 
aj individuálne besedy jednotlivých 
kandidátov s voličmi, tie však v reále 
vyzerali tak, že na jednotlivé stretnutia 
primátorských kandidátov prišli zväč-
ša fanúšikovia toho-ktorého kandidá-
ta. Samostatnou kapitolou boli dve 
televízne debaty, ktoré mali zreteľne 

vyššie „grády“. Prvá v celoslovenskej 
spravodajskej televízii TA3, ktorá sa 
vysielala z trnavského divadla a dru-
há v štúdiu regionálnej televízie TV 
SEN. Obe vysielané naživo v priamom 
prenose. Zvlášť v druhej besede, ktorá 
bola vysielaná šesť dní pred voľbami, 
bolo zreteľne cítiť, že kandidáti ju po-
ňali ako poslednú možnosť na oslove-
nie nerozhodnutého voliča.

Apropo, už spomenuté noviny... rečou 
filmového klasika povedané: v Senici 
sa nám rozmohol taký nešvár a síce, 
že v regionálnom týždenníku sa sys-
tematicky opakovalo uverejňovanie 
„rádoby“ názorov, ktoré si s odvolaním 
na základy novinárskej etiky pýtali ako 
platené výstupy označenie „inzercia“ 
alebo neskôr „politická inzercia“. Taký-
to seriózny postup zvolil regionálny 
týždenník MY Záhorie, aby nedochá- 
dzalo k mystifikácii a uvádzaniu do 
omylu svojich čitateľov a ktorý sa tiež 
vyvaroval používaniu a zneužívaniu 
mestských symbolov, ktoré mohli na 
prvý pohľad evokovať oficiálne názory 
tej-ktorej samosprávy.

Senické mestské zastupiteľstvo bude 
zasadať v novom volebnom obdo-
bí 2022 – 2026 v zúženom 19-člen-
nom poslaneckom zložení, pričom 
štyria z nich budú v zastupiteľstve 
novými tvárami (A. Papp, B. Grimm,  
D. Podmajerský a L. Včelková).

Tatiana Moravcová

Do MSZ Senica boli pre obdobie 2022 – 2026 zvolení:

Volebný obvod č. 1
• Ivana Mičová (NEKA), 182 hlasov

Volebný obvod č. 2
• Peter Hutta (NEKA), 827 hlasov 
• Miriam Madunická  (NEKA), 750 
hlasov
• Filip Lackovič (NEKA), 657 hlasov
• Ľubica Krištofová  (Starostovia a ne-
závislí kandidáti), 641 hlasov
• Peter Pastucha (SPOLU), 621 hlasov
• Martin Čonka (NEKA), 525 hlasov
• Ľubomír Štvrtecký (NEKA), 507 hla-
sov

Volebný obvod č. 3
• Andrej  Papp  (NEKA), 681 hlasov 

• Jarmila  Barcaj Drinková (NEKA), 
612 hlasov
• Lenka Včelková (NEKA), 528 hlasov 
• Vladimír Včelka  (NEKA), 491 hlasov
• Ľubomír Miča (SPOLU), 488 hlasov
• Kristína Chudá (NEKA), 477 hlasov 

Volebný obvod č. 4
• Roman Sova (SaS, KDH), 489 hlasov
• Pavol Kalman (SaS, KDH), 472 hlasov 
• Ľubica Vyletelová (SaS, KDH), 466 
hlasov 
• Branislav Grimm (NEKA), 392 hlasov

Volebný obvod č. 5
• Dušan Podmajerský (SaS, KDH), 
105 hlasov 

Zroj: Mesto Senica
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Novozvolení poslanci zložili sľub, zastupiteľský zbor má 19 členov
                                 (pokračovanie z titulky)
a zo zákona sa členom mestskej rady 
stal aj zástupca primátora Filip Lac-
kovič.

Zmeny oproti uplynulému funkčné-
mu obdobiu sa dotkli aj mestských 
komisií, ktoré pracujú pri MsZ Seni-
ca. Upravené boli názvy niektorých 
komisií a od komisie pre vzdelá-
vanie, kultúru, mládež a zbor pre 
občianske záležitosti sa odčlenila 
agenda týkajúca sa mládeže, čím 
vznikla samostatná komisia mláde-
že. Z pôvodných desať tak bude pri 
mestskom zastupiteľstve v novom 
volebnom období pracovať jedená-
sť komisií. Následne sa tieto zmeny 
premietli aj do aktualizácie Štatútu 
mesta Senica.

Okrem komisií fungujú pri mestskom 
zastupiteľstve aj mestské výbory. Na-
koľko prišlo pred voľbami k zmene 
volebných obvodov, podľa tohto mo-
delu budú fungovať aj mestské výbo-
ry. Nebude ich osem ako v minulosti, 
ale ich počet bude v tomto volebnom 
období päť. V komisiách i mestských 
výboroch môžu okrem zvolených po-
slancov pracovať a zapájať sa do roz-
hodovania v meste aj obyvatelia. Svoj 
záujem môžu prejaviť do 1. decem-
bra prostredníctvom tlačiva „Návrh 
na obsadenie člena komisie mest-
ského zastupiteľstva“ a „Návrh na 
obsadenie člena mestského výboru“, 
ktoré nájdu na webstránke mesta Se-
nica. Na ustanovujúcom mestskom 
zastupiteľstve boli okrem predsedov 
jednotlivých komisií zvolení aj členo-
via finančnej komisie, ktorá bude pra-
covať pod vedením predsedu Pavla 
Kalmana a bude zložená z členov z 
radov poslancov Ľubice Vyletelovej, 
Branislava Grimma, Filipa Lackoviča, 
Ivany Mičovej, Miriam Madunickej 
a taktiež z občianskych kandidátov 
Radoslava Hebnára, Vladimíra Beliša, 
Martina Urbana, Andreja Tomiša a Ja-
roslava Hložeka. O personálnom zlo-
žení ostatných komisií a mestských 
výborov bude rozhodovať mestské 

zastupiteľstvo na nasledujúcom za-
sadnutí. 

Jedným z bodov pracovnej časti usta-
novujúceho zasadnutia mestského 
zastupiteľstva bol aj návrh na zme-
nu Zásad odmeňovania poslancov 
MsZ, členov mestskej rady, komisií, 
redakčnej rady, mestských výborov a 
DHZM. Vzhľadom na zníženie počtu 
poslancov vo volebnom období 2022 
až 2026 z 25 poslancov na 19 poslan-
cov je predpoklad navýšenia povin-
ností každého poslanca, preto boli 
po dohode všetkých poslancov na-
výšené jednotlivé percentá za účasť v 
daných orgánoch. Zároveň pribudla 
odmena za účasť na pracovnej pora-
de poslancov zvolanej primátorom.

Rovnako bola v programe ustano-
vujúceho mestského zastupiteľstva 
aj informácia o základom plate 
znovuzvoleného primátora. Podľa 
zákona patrí primátorovi plat, kto-
rý je súčinom priemernej mesačnej 
mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve vyčíslenej na základe 
údajov Štatistického úradu Sloven-
skej republiky za predchádzajúci 
kalendárny rok (za rok 2021 je to  
1 211 eur) a násobku určeného pre 
jednotlivé obce a mestá podľa po-
čtu obyvateľov (pre mestá s počtom 
obyvateľov od 10 001 do 20 000 má 
koeficient hodnotu 2,81). Poslanci 
na zasadnutí ustanovujúceho mest-
ského zastupiteľstva navrhli a ná-
sledne aj schválili zvýšenie základ-
ného platu primátora o 40 percent, 
čím by sa mal nominálne dorovnať 
plat primátora z roku 2021.

Počas pracovnej časti ustanovujú-
ceho zasadnutia MsZ Senica posla-
necký zbor schválil aj plán zasadnutí 
mestskej rady a mestského zastu-
piteľstva na prvý polrok roku 2023. 
Do konca roka sa poslanci opätovne 
zídu ešte v polovici decembra.

Marek Došek, Lucia Vajdová
Foto: Lucia Vajdová

V novom  mestskom zastupiteľstve budú v období 2022 - 2026 pracovať známe 
tváre i poslaneckí nováčikovia. Na foto dole dlhoročná poslankyňa 

Jarmila Barcaj Drinková a nová posila Dušan Podmajerský. 
Doterajší zástupca primátora Filip Lackovič (na foto hore úplne vpravo),  

ktorého primátor mesta opätovne písomne poveril výkonom tejto funkcie.

Poslanecký mandát obhájila aj Kristína Chudá.
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V inauguračnom prejave, ktorý od-
znel na ustanovujúcom mestskom 
zastupiteľstve 15. novembra 2022, 
staronový primátor Senice Mar-
tin Džačovský podčiarkol potrebu  
plnohodnotnej spolupráce s po-
slancami pre dobro občanov.  
V rámci nových úloh v novom ob-
dobí spomenul aj otázku integrá-
cie priľahlých a novo vznikajúcich 
mestských častí: 

Sľub primátora, ktorý som práve zložil a 
silný mandát voličov, ktorý som dostal, 
sú záväzkom, ktorý si budem uvedomo-
vať každý deň môjho funkčného obdo-
bia na pozícii primátora mesta Senica. 
Ujímam sa funkcie primátora mesta 
opakovane – druhé volebné obdobie za 
sebou a napriek tomu alebo práve pre-
to zreteľne vnímam, že pocit zodpoved-
nosti nesklamať dôveru občanov je ešte 
intenzívnejší. Zvlášť v týchto pohnutých 
časoch. 

Za sebou nechávame obdobie, ktoré 
napriek celosvetovej pandémii a dôsled-
kom rozsiahleho vojnového konfliktu 
na Ukrajine, hodnotím ako úspešné. 
Som rád, že sa nám napriek spomína-
ným komplikáciám podarilo dokončiť 
viaceré stavebné a sociálne projekty v 
meste. Za všetky spomeniem niektoré: 
otvorenie dvoch moderných expozícií v 
Múzeu Senica, obnovu budovy Múzea 
Ladislava Novomeského – DAV, syste-
matické rekonštrukcie chodníkov a ci-
est, ktoré má mesto vo svojej správe, ale 
aj postupné revitalizácie sídliskových 
vnútroblokov, či dokončenie prvej etapy 
cyklistickej infraštruktúry v meste. 

Martin Džačovský: 
Pocit zodpovednosti nesklamať dôveru občanov je ešte intenzívnejší

Podarilo sa nám v týchto časoch pre 
Senicu – a to dokonca v konkurencii 
iných európskych miest - získať veľkého 
zahraničného investora, ktorý hodlá v 
priemyselnom parku preinvestovať pri 
výstavbe nového závodu viac ako 120 
miliónov eur a vytvoriť viac ako 850 
nových pracovných miest. Nádejam sa 
a úprimne si želám, aby táto investícia 
znamenala v konečnom dôsledku zlep-
šenie kvality života obyvateľov nášho 
mesta i širokého regiónu.

Som presvedčený o tom, že všetky 
uvádzané zmeny sú a budú k lepšie-
mu - viditeľné a citeľné pre všetkých 
občanov mesta Senica. Je však po-
trebné poukázať aj na tie, ktoré je 
ľahké prehliadnuť, no pre mesto sú 
minimálne rovnako dôležité, pretože 
vypovedajú o tom ako mesto narába-
lo s verejnými financiami a ako obstá-
lo v hodnotení kvality realizovaných 
verejných obstarávaní. V hodnotení 
finančného zdravia miest za rok 2021, 
ktoré vykonal nezávislý inštitút INEKO 
sme sa zaradili k mestám s dobrým 
finančným zdravím a v porovnaní s 
predchádzajúcim obdobím dokonca 
zaznamenali zlepšenie. V hodnotení 
spôsobu, akým mestá zadávajú verej-
né zákazky sme podľa kritérií Nadácie 
Zastavme korupciu a českých exper-
tov získali desiate najlepšie hodnote-
nie zo 47 samospráv a po dvojročnom 
intervale dopadli lepšie ako väčšina 
krajov a porovnateľne s veľkými mes-
tami. Mám za to, že sú to jasné ukazo-
vatele toho, že sme sa o mesto starali 
dobre, rešpektovali zákony a prijali 
opatrenia pre zdravé verejné financie. 

vať v rozvoji nášho mesta. Ďakujem, 
všetkým, ktorí mi to svojimi hlasmi 
umožnili a úprimne verím, že ich ani 
v nasledujúcich štyroch rokoch ne-
sklamem. 

Zároveň chcem zablahoželať zno-
vuzvoleným i novozvoleným poslan-
com, ktorých si Seničania vybrali ako 
svojich zástupcov do nasledujúceho 
štvorročného obdobia. Prajem vám 
najmä veľa síl, inšpirácie a trpezlivos-
ti pri napĺňaní vášho mandátu pre 
naše mesto a jeho občanov. Prajem 
sebe, ale aj vám, aby naša vzájom-
ná spolupráca bola plnohodnotná 
a slúžila najmä pre dobro našich ob-
čanov. Aby sa nám v Senici žilo viac 
len ako dobre, aby sa sem každý rád 
vracal, aby tu naše deti po získaní vz-
delania zostali pracovať a žiť. 

Úlohu primátora považujem za vý-
zvu, ktorú však prijímam so zodpo-
vednosťou a pokorou. Ako službu 
verejnosti. Funkciu primátora mes-
ta chápem (okrem toho klasického 
dobrého hospodára, ktorý zabezpe-
čuje chod mesta) aj ako iniciátora 
rozvoja budúcnosti mesta. Lídra, 
ktorý mestu dáva víziu a premieňa 
ju v spolupráci s poslancami a pra-
covníkmi mesta na reálne ciele. Ak 
chceme žiť plnohodnotne, potrebu-
jeme rásť. Verím, že na tejto neľah-
kej a náročnej ceste k pozitívnym 
zmenám môžem počítať s každým, 
kto má rád naše krásne mesto a verí  
v jeho nádejnú budúcnosť.

-red-

Za toto všetko patrí poďakovanie 
všetkým zamestnancom mesta a 
mestských organizácií, všetkým po-
slancom mestského zastupiteľstva 
a takisto dobrovoľníkom - odbor-
níkom, ktorí pôsobili v jednotlivých 
mestských komisiách a výboroch.  

Toto obzretie za uplynulými štyrmi 
rokmi je dôležité, pretože sme v ňom 
v mnohých oblastiach položili zákla-
dy, na ktorých môžeme ďalej stavať... 
Veľmi dôležitou oblasťou, ktorou sa 
budeme zaoberať, bude otázka inte-
grácie priľahlých a novo vznikajúcich 
mestských častí, kde neustále evidu-
jeme od ich obyvateľov množstvo 
podnetov na zlepšenie. Je veľa úloh 
a projektov, ktoré už dnes máme na 
stole a vieme, že sa s nimi budeme 
musieť popasovať. Je však aj veľa 
premenných, o ktorých dnes ešte len 
tušíme, alebo sú pre nás zatiaľ úplne 
neznáme. 
 
Som si vedomý, že pri napĺňaní 
všetkých plánov budem potrebovať 
nielen pomoc vás, poslancov, ale aj 
mnohých ďalších. Som odhodlaný 
spolupracovať s každým, kto svoju 
pomoc ponúka čestne, odborne, zod-
povedne, nezištne pre nás, všetkých 
Seničanov. Mesto a ľudia, ktorí preň 
pracujú už neraz ukázali, že sa vedia 
zomknúť a sústrediť sa na to, čo je 
skutočne dôležité. 
 
Vo svojej kandidatúre som obča-
nom Senice ponúkol skúsenosti, 
zodpovednosť za ťažké rozhodnutia 
a kontinuitu – odhodlanie pokračo-

Čo všetko podaktorí stihli počas volebnej a „dušičkovej“ soboty? 

Obradná sieň mestského úradu „frčala“ počas volebnej soboty na plné obrátky. Svoje novomanželské áno si počas nej stihli povedať hneď dva páry – 
Lucia a Pavol (foto vľavo) a tiež Beáta s Tomášom. Čerstvým manželom želáme more šťastia, zdravia a vzájomného porozumenia v dlhom a spokojnom 
spoločnom živote.                                                                      – red-
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Foto: L. Vajdová, M. Štítny
Martinské svetlonosenie opäť v plnej paráde
(sobota 12. november 2022)

Svetlonosenie odštartovalo v sobotu 
12. novembra popoludní v senickom 
parku pri novo zrekonštruovanej bu-
dove DAV-u, kde sa na čelo lampió-
nového sprievodu postavili bubeníci 
zo zoskupenia Maribondo. Pred tým 
prítomné deti „vyfasovali“ lampióny a 
bubeníci medzitým navodili rytmic-
kým hudobným vystúpením skvelú 
náladu. Súčasťou tohtoročného Mar-
tinského svetlonosenia v Senici bola 
aj ohňová šou, v ktorej sa blysol fakír 
i tanečnice. Jedným z hlavných bodov 
programu bol videomapping, ktorého 
súčasťou bola obrazová projekcia na 
kostol prostredníctvom farebných la-
serových lúčov.

Senica si týmto už tradičným novemb-
rovým podujatím pripomína patróna 
mesta, ktorým je svätý Martin a ktoré-
ho má mesto v erbe. Legenda hovorí, 
že počas jednej chladnej noci videl 
premrznutého nahého žobráka. Vte-
dy ešte vojak Martin neváhal a svojím 
mečom rozťal svoj plášť na dve polo-
vice, z ktorých jednu podal žobrákovi. 
Nasledujúcu noc sa mu v sne v žiare 
svetla zjavil Ježiš, oblečený práve v po-
lovici jeho plášťa. Vďaka tejto udalosti 
je svätý Martin považovaný za ochran-
cu pred chudobou. Táto udalosť mala 
za následok, že sa dal pokrstiť a neskôr 
sa stal biskupom.                                  -red-
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V komunálnych voľbách si občania 
zvolili primátora mesta Senica a 
nové zloženie mestského zastupi-
teľstva. Pri mestskom zastupiteľstve 
však pracujú aj komisie a mestské 
výbory. Ich členmi sú okrem zvole-
ných poslancov aj ďalší obyvatelia 
mesta.

„Komisie pri mestskom zastupi-
teľstve sú veľmi dôležitou súčasťou 
rozhodovacieho procesu, činnosť 
mestských výborov zase do určitej 
miery ovplyvňuje dianie v danej 
časti mesta. Ak sa zaujímate o veci 
verejné, ste odborník, či máte prax 
v danej oblasti, alebo vám záleží, 
čo sa bude vo vašom okolí riešiť, 
môžete sa teraz uchádzať o člen-
stvo v týchto orgánoch,“ vyzýva zá-
ujemcov z radov verejnosti o prácu v 
komisii či mestskom výbore zástup-
ca primátora Filip Lackovič.

Staňte sa členom komisie mestského zastupiteľstva alebo členom mestského výboru
Mestské  zastupiteľstvo zriaďuje ko-
misie ako svoje stále alebo dočasné 
poradné, iniciatívne a kontrolné or-
gány. Komisie sú zložené z poslancov 
mestského zastupiteľstva a z ďalších 
osôb zvolených mestským zastupi-
teľstvom.

V jednotlivých častiach mesta sú zria-
dené mestské výbory. Nakoľko prišlo 
pred voľbami k zmene volebných 
obvodov, podľa tohto modelu budú 
fungovať aj mestské výbory. Nebude 
ich osem ako v minulosti, ale ich po-
čet bude v tomto volebnom období 
päť. Členmi výborov sú všetci poslanci 
mestského zastupiteľstva zvolení v 
príslušnom volebnom obvode, ako aj 
občania príslušnej časti mesta zvolení 
mestským zastupiteľstvom a členovia 
mestskej polície. Mestský výbor je 
poradný a iniciatívny orgán mestské-
ho zastupiteľstva a primátora mesta. 

novanie, dopravu: 9-členná
• Komisia pre sociálnu, zdravotnú a 
bytovú oblasť: 9-členná
• Komisia pre vzdelávanie, kultúru a 
zbor pre obč. záležitosti: 9-členná
• Komisia športu: 9-členná
• Komisia mládeže: 7-členná
• Komisia živ. prostredia: 7-členná
• Komisia pre prevenciu kriminality a 
ochranu ver. poriadku: 13-členná
• Komisia na prešetrovanie sťažností 
proti činnosti poslanca MsZ, primáto-
ra mesta a hlavného kontrolóra mes-
ta: 5-členná (členovia tejto komisie 
boli schválení na ustanovujúcom za-
sadnutí MsZ, zo zákona sa skladá len 
z poslancov MsZ)
• Komisia na ochranu verejného zá-
ujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov: 5-členná (členovia boli 
schválení na ustanovujúcom MsZ, zo 
zákona sa skladá len z poslancov MsZ)

-msu-

Základnou úlohou výborov je uplat-
ňovanie záujmov jednotlivých častí 
mesta a zapájanie občanov do rieše-
nia vecí verejných.

Návrhy na členov komisií mestského 
zastupiteľstva a návrhy na zloženie 
mestských výborov treba predkladať 
na tlačivách uverejnených na web-
stránke mesta Senica zástupcovi pri-
mátora Filipovi Lackovičovi do 1. 12. 
2022. 

Na ustanovujúcom zasadnutí MsZ 
bol schválený návrh na zriadenie 
piatich mestských výborov a jede-
nástich komisií:
• Komisia finančná: 11-členná (jej čle-
novia boli schválení na ustanovujú-
com zasadnutí MsZ)
• Komisia pre správu mestského ma-
jetku: 9-členná
• Komisia pre výstavbu, územné plá-

Ustanovujúce zasadnutie Zastupi-
teľstva Trnavského samosprávneho 
kraja v šiestom volebnom období pre 
roky 2022 až 2026 sa uskutočnilo 16. 
novembra 2022. Sľub zložil znovuzvo-
lený župan Jozef Viskupič (38,56 % 
hlasov) a 40 poslankýň a poslancov. V 
zastupiteľskom zbore je 14 nováčikov. 
Oproti predchádzajúcemu obdobiu 
stúpol počet poslankýň z troch na 
päť. Krajskými poslancami za okres 
Senica sa stali: Martin Džačovský, Ro-
man Sova, Miriam Madunická, Pavol 
Kalman a  starosta obce Hlboké Miloš 
Čobrda.

„V novom volebnom období sme pri-
pravení pokračovať v napĺňaní vízie 
pre moderný kraj, ktorá je založená 
na skúsenostiach a konkrétnych vý-
sledkoch. Vďaka rozumnému hospo-
dáreniu sme si vytvorili priestor na 
realizáciu ďalších užitočných projek-
tov... Verím, že tak ako v predchád-
zajúcich piatich rokoch, budeme ve-
cne a konštruktívne spolupracovať s 
poslankyňami a poslancami zastu-
piteľstva. Teším sa aj na spoluprácu 
s predstaviteľmi vlády, iných krajov, 
miest, obcí, univerzít či občianskej 
spoločnosti,“ uviedol trnavský župan 
Jozef Viskupič.
V pracovnej časti zasadnutia zastupi-
teľstvo rozhodlo o obsadení komisie 
pre nezlučiteľnosť funkcií, v ktorej 
majú zastúpenie všetky politické stra-

Sľub zložil aj staronový župan a 40 
krajských poslankýň a poslancov

ny a hnutia i nezávislí kandidáti. Jej 
predsedom sa stal Milan Domaracký, 
podpredsedom Rastislav Mráz a člen-
mi Miloš Čobrda, Pavol Kalman, László 
Biró, Remo Cicutto, Štefan Krištofík 
a Zdenko Čambal. Predsedom man-
dátovej komisie sa stal Zoltán Hájos, 
podpredsedníčkou Oľga Luptáková 
a členmi Branislav Kramár, Marián 
Galbavý a Iveta Babičová. Na návrh 
župana poslanci zvolili za prvého 
podpredsedu samosprávneho kraja 
Józsefa Berényiho a za podpredsedov 
Rastislava Mráza, Veroniku Buc (na 
foto dole) a Patrika Voltmanna.

Zdroj: TTSK, -red-

Deň červených makov alebo Deň vojnových veteránov
K Pamätníku obetí prvej svetovej 
vojny na Námestí oslobodenia v Se-
nici a následne pri Pamätníku obetí 
prvej svetovej vojny zo Sotiny na 
mestskom cintoríne v Senici položili 
11. novembra vence primátor mes-
ta Martin Džačovský, podpredseda 
Trnavského samosprávneho kraja 
Pavol Kalman a prednosta Okresné-
ho úradu Senica Vladimír Kocourek. 
Okrem toho žiaci Základnej školy 
na Komenského ulici zapálili sviecu 
za každého vojaka, ktorého meno 
je uvedené na pamätníku a položili 
symbolický kvet červeného maku, 
ktorý vyrobili žiaci Základnej školy 
Viliama Paulínyho-Tótha.

Deň červených makov si pripome-
nuli aj študenti druhého ročníka 
bilingválneho odboru Obchodnej 
akadémie v Senici. V rámci hodín 
angličtiny a dejepisu pripravili po-
dujatie s názvom REMEMBERING 
THE PAST – Spomienka na minu-

losť. Cieľom skupinového projektu 
bolo uctiť si veršami a odborným 
výkladom významné osobnosti 
a udalosti z minulosti Senice a pri 
pamätníkoch v meste, aj obete voj-
nových konfliktov. Mnohé fakty a 
básne zazneli nielen v slovenčine, 
ale zároveň ich študenti predniesli 
aj v anglickom jazyku.

-lv-
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Po dvanástich rokoch trojica nových autobusov pre MHD Senica

MHD Senica na obdobie od 1. janu-
ára 2022. Pričom súčasné náklady na 
prevádzkovanie MHD Senica v pri-
emere predstavujú objem 250 tisíc 
eur ročne pri zohľadnení všetkých 
skutočných nákladov.

„Ide o dva nové autobusy Crossway 
Low Entry City s dĺžkou 10,5 metra a 
kapacitou 32 miest na sedenie a 46 
miest na státie a jeden nový auto-
bus Rošero First s dĺžkou 8,5 metra 
a kapacitou 26 miest na sedenie a 7 
miest na státie. Všetky tri autobusy 
sú nízkopodlažné, čo uľahčuje na-
stupovanie pre cestujúcich. Nástup-
ná plošina navyše zjednodušuje 

Kľúče od autobusov vodičom odo-
vzdal primátor Senice Martin Džačov-
ský. „Nasadením nových autobusov 
máme záujem zefektívniť a takisto 
skomfortniť mestskú hromadnú do-
pravu v Senici, aby ľudia mali záu-
jem využívať spoje MHD. Tieto nové 
autobusy samozrejme zohľadňujú 
potreby osôb so zníženou pohybli-
vosťou a imobilných osôb, takisto 
nastupovanie mamičiek s kočíkmi, 
ďalej budú mať nainštalované 
okrem počítadla na vstupe aj počí-
tadlo na výstupy, aby sme vedeli v 
budúcnosti lepšie nastaviť efektivitu 
pri frekvencii jednotlivých spojov. 
Istý stupeň odľahčenia od náporu 
dopravy v Senici si sľubujeme aj od 
projektu zdieľaných bicyklov. Mesto 
sa v tejto oblasti uchádzalo o grant, 
ktorý získalo a ktorý už čoskoro od-
prezentujeme verejnosti. Šoférom 
želám veľa šťastných kilometrov bez 
nehody a pasažierom pohodlné a 
príjemné cestovanie,“ uviedol počas 
odovzdávania primátor Senice Martin 
Džačovský.

Nové autobusy pribudli do vozidlo-
vého parku Arriva Trnava, a. s., ktorá 
prevádzkuje MHD v Senici a ktorá 
bola úspešná vo verejnej obchodnej 
súťaži, ktorú vyhlásilo mesto Senica 
vlani. Predmetom zákazky bolo pre-
vádzkovanie kvalitnej MHD na území 
mesta Senice na obdobie 10 rokov, 
na 120 tisíc odjazdených kilometrov 
za kalendárny rok, s predpokladanou 
hodnotou viac ako 4,1 milióna eur. 
Úspešný dopravca – Arriva Trnava 
získal zmluvu na prevádzkovanie 

Mesto Senica 14. októbra spoločne s dopravcom Arriva Trnava a. s. slávnostne odovzdalo do užívania trojicu 
nových autobusov, ktoré budú nasadené ako linky senickej mestskej hromadnej dopravy od budúceho týžd-
ňa. K obnove vozidlového parku došlo naposledy v prípade senickej MHD pred dvanástimi rokmi.

nastupovanie a vystupovanie aj pre 
ľudí na vozíku a rodičov s kočíkom. 
Vozidlá spĺňajú najprísnejšiu emis-
nú normu EURO 6, ich výbava zahŕ-
ňa výkonnú klimatizáciu a moderné 
elektronické informačné tabule. 
Všetky tri nové vozidlá disponujú aj 
GPS zariadením, ktoré v budúcnosti 
umožní zobrazovanie aktuálnych 
odchodov na svetelných tabuliach 
najfrekventovanejších zastávok 
MHD,“ konkretizuje vedúci strediska 
Senica Arriva Trnava Jozef Gaža.

Vychádzajúc z plánu dopravnej ob-
služnosti mesta v Senici sú aktuálne 
v prevádzke štyri linky mestskej hro-
madnej dopravy, pričom tri z nich sú 
nosné plnohodnotné linky (z toho 
dve okružné a jedna kyvadlová na že-
lezničnú stanicu) a štvrtá doplnková 
alebo žiacka do Čáčova. 

Sedadlá cestujúcich vo všetkých 
troch autobusoch sú potiahnuté čer-
venou látkou s vyšitým logom mesta 

Senica na každom operadle. V interi-
éri nájdu cestujúci informačné vitríny 
s plánom liniek MHD Senica, výňat-
kom z prepravného poriadku a tarify 
MHD. V dvoch väčších autobusoch 
IVECO Crossway majú sedadlá urče-
né pre dôchodcov a ZŤP kvôli zreteľ-
nému odlíšeniu poťah modrej farby.

„Verejná autobusová doprava vďa- 
ka moderným autobusom a schop-
nosti pružne reagovať na potreby 
konkrétnych miest aj celých regi-
ónov šetrí životné prostredie a je 
dlhodobo udržateľná. Sme hrdí na 
to, že dnes môžeme pozvať Seniča-
nov na paluby nových pohodlných a 
bezpečných autobusov a veríme, že 
aj vďaka nim bude pre nich mestská 
doprava stále atraktívnejšia,“ do-
plnil Peter Nemec, generálny riaditeľ 
ARRIVA Trnava, ktorý sa takisto zúčast-
nil slávnostného odovzdania trojice 
nových autobusov v Senici.

Tatiana Moravcová

Interiér nových autobusov je vybavený Interiér nových autobusov je vybavený 
aj elektronickou informačnou tabuľou.aj elektronickou informačnou tabuľou.
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Na cintoríne v Senici začala príprava na výstavbu urnového hája

Vizualizácia urnového hája v novej časti senického cintorína.
Ďalším naším zámerom radnice do budúcnosti, ktorý bude reflektovať  

požiadavky príbuzných zosnulých, je vybudovanie tvz. rozplylovej lúky.

Výstavba kolumbária na senickom 
cintoríne bude realizovaná v niekoľ-
kých etapách. Aktuálne sa budujú 
základy pre deväť urnových stien, 
pričom v každej bude priestor pre 24 
urnových schránok. V prvej etape sa 
počíta aj s vybudovaním mlatových 
chodníkov a už o pár dní bude osa-
dená prvá urnová stena nového ko-
lumbária, lavičky, stredový solitérny 
strom a úvodná tabuľa.

„Prax ukazuje, že v posledných ro-
koch dochádza u obyvateľstva k 
väčšiemu záujmu aj o takýto spô-
sob uloženia pozostatkov blízkych. 
Plošné možnosti rozširovania cin-
torína sú ohraničené, preto mesto 
Senica hľadalo spôsoby, ako nakla-
dať s priestorom na cintoríne efek-
tívne a v dnešnej dobe i ekologicky. 
Vďaka vytvoreniu viacerých urno-
vých miest vo vertikálnej polohe sa 
šetrí miesto,“ reaguje na urnový háj 
primátor Senice Martin Džačovský. 

Prvá etapa kolumbária na cintoríne v 
Senici by mala byť hotová do konca 
novembra 2022. V minulom roku sa 
v Senici uskutočnilo 220 pohrebov, 
z tohto počtu bolo 130 pohrebov 
vykonaných do zeme a spopolnenie 
tiel svojich blízkych si zvolilo 90 po-
zostalých.                         T. Moravcová

V novej časti senického cintorína pribudne urnový háj alebo takzvané kolumbárium. Snahou senickej 
radnice je vytvoriť dôstojné miesto na posledný odpočinok pre ľudí, ktorí uprednostňujú kremáciu  
pred klasickým pochovávaním do zeme.

Gymnazisti absolvovali názornú výučbu občianskej náuky na úrade
Senická radnica vyhovela žiadosti 
Gymnázia L. Novomeského, aby ich 
žiaci mohli ešte záverom októbra v 
rámci názornej výučby občianskej 
náuky absolvovať na mestskom úra-
de exkurziu. Šiestakov alebo žiakov 
primánov si hneď po príchode „vzal 

pod patronát“ prednosta MsÚ Senica 
Marek Došek. Po privítaní a zozná-
mení nasledovala návšteva sobášnej 
siene, kde im podrobnosti o úradnom 
sobáši prezradil zástupca primátora 
Filip Lackovič. Všetečných školákov zo 
žartu zaujímalo, či niekedy niektorý zo 

snúbencov povedal „nie“... Nasledoval 
presun školákov do veľkej „zasadač-
ky“, ktorá sa využíva pre rokovania 
mestského zastupiteľstva. Tu sa z úst 
prednostu MsÚ dozvedeli, ako také 
rokovanie funguje v praxi, naviac si 
vyskúšali sami pri modelovom hlaso-
vaní zvoliť zástupcu primátora, hlav-
ného kontrolóra alebo zapisovateľku. 

V klubovni poslancov sa zasa v spo-
ločnosti vedúcej Oddelenia soci-
álnych vecí, kultúry a športu MsÚ 
Senica Renáty Hebnárovej a takisto 
kronikárky Anny Hamerlíkovej do-
zvedeli zaujímavé informácie o vý-
zname, funkcii a zápisoch do mest-
skej kroniky.

-tam-, foto: -lv-
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„Jednotka“ naproti zime so zateplenou fasádou a novou strechou

Rekonštrukcia odštartovala v au-
guste minulého roka. Práce „bežali“ 
naplno aj počas školského roka, bez 
obmedzenia vyučovacieho procesu. 
„Som veľmi rád, že spolupráca medzi 
senickou samosprávou a školami, 
takto skvele funguje a mesto do škôl 
pravidelne investuje. V nedávnej mi-
nulosti boli v interiéri našej školy za-
riadené moderné odborné učebne, 
zrealizovaná bola regulácia kúrenia, 
v exteriéri zas postupne vyrástol 
krásny športový areál,“ vyratúval po-
čas slávnostného odovzdávania riadi-
teľ školy Vladimír Šváček. 

Zateplenie učebňových pavilónov, 
spojovacej chodby a telocvične, teda 
všetkých objektov školy, ako aj oprava 
strechy, boli ukončené slávnostným 
odovzdaním do užívania 19. októbra. 
„Zavŕšenie takéhoto projektu na 
zníženie energetickej náročnosti bu-
dovy prišlo v čase energetickej krízy 
ako na zavolanie. Som preto veľmi 
rád, že sme mali odvahu urobiť roz-
hodnutie na realizáciu zateplenia 
tejto školy v správnom čase. A sa-
mozrejme, teším sa, že sa nám úspeš-
ne podarilo zrekonštruovať ďalšiu 
budovu v majetku mesta a tým ju 
zhodnotiť. Realizáciou zateplenia je 
táto škola, ktorá oslávila 50. výročie 
založenia, nielen krajšia - prinesie 
zvýšený komfort a optimálne podm-
ienky žiakom i zamestnancom školy 
a zároveň sa výrazne v tejto neľahkej 
dobe znížia jej prevádzkové náklady 
a spotreba energií,“ zhodnotil primá-
tor mesta Martin Džačovský. Zatep-
lením strechy, obvodového plášťa a 
sokla by mala vzniknúť na škole úspo-
ra energií až do výšky 55,71 percenta 
ročne, čo predstavuje úsporu 18,2 ton 
emisií skleníkových plynov za rok. 
 
Okrem zatepľovacích prác a rekon-
štrukcie strechy projekt obsahoval aj 
realizáciu klampiarskych konštrukcií. 
Vymenené boli jestvujúce sklobetó-
nové tvarovky za nové plastové okná. 
Súčasťou stavebných prác bola i reali-
zácia nového odkvapového chodníka 
a vybudovanie spevnenej plochy pre 
bicykle a kolobežky. Projekt realizo-
vala spoločnosť STAVOMAL Slovakia, 
spol. s r. o. z Galanty. 

Rozsiahly projekt zateplenia fasády a rekonštrukcie strechy ZŠ V. Paulínyho-Tótha, ktorú navštevuje takmer 
550 žiakov, mesto Senica realizovalo niečo viac ako rok v celkovom objeme takmer 650 tisíc eur. Išlo o pros-
triedky z dotácie z Environmentálneho fondu (takmer 400 tisíc) a vlastné prostriedky z rozpočtu mesta.

V areáli tejto čerstvo zrekonštruova-
nej školy by malo čoskoro pribudnúť 
aj parkovisko pre bicykle, ktoré budú 
tvoriť dva kryté prístrešky a tri samo-
statné stojany, každý pre päť bicyklov. 
Kapacita celého parkoviska bude pre 
55 bicyklov. 
 
Poslednou nezateplenou základnou 
školou v Senici je Základná škola s ma-
terskou školou na Mudrochovej ulici, 
ktorá príde na rad v najbližších rokoch, 
pričom senická radnica už teraz hľadá 
možnosti na realizáciu rekonštrukcie.

Lucia Vajdová

Slávnostný okamih za asistencie žiakov: zľava zástupca realizátora Stavomal 
Slovakia, primátor M. Džačovský a riaditeľ  školy V. Šváček.
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Infošky zo Študentského parlamentu mesta Senice

Senica má už dvadsať rokov spojený 
17. november, ktorý je Dňom študent-
stva a zároveň Dňom boja za slobodu 
a demokraciu s podujatím Deň štu-
dentstva na radnici, ktorý pripravuje 
Študentský parlament mesta Senica v 
spolupráci so senickou radnicou.

Symbolicky sedemnásť najlepších 
študentov štyroch senických stred-
ných škôl, ktorých za ich študijné i 
mimoškolské aktivity nominovali ich 
školy, oceňuje primátor mesta, pri-
čom zväčša ide o študentov vyšších 
alebo posledných ročníkov. Okrem 
študentov bol ocenený aj jeden nomi-
nant z radov dospelých, ktorý môže 
byť svojou prácou, aktivitami a pôso-
bením pre mládež vzorom. Študenti 
si ich sami vyberajú a sami za nich 
hlasujú prostredníctvom Edupage. 
Nominant s najväčším počtom hla-
sov získava ocenenie Cena senickej 
mládeže. Tento rok nominovaní boli: 
učiteľ a skaut Ondrej Odokienko, ob-
čiansky aktivita a športovec Pavol Kru-
tý, dobrovoľníčka Veronika Sedláková 
z DOMKY Združenia saleziánskej mlá-
deže Senica.

Tohtoročné podujatie sa uskutočnilo 
v utorok 15. novembra dopoludnia 
v priestoroch senickej radnice, nomi-
novaní študenti i víťaz Ceny senickej 
mládeže (Juraj Odokienko) si prevzali 
ocenenia v podobe plakiet a zároveň 
sa zapísali do pamätnej knihy mesta. 
Blahoželáme!

-tam-

Tu sú profily nominovaných stre-
doškolských študentov za školský 
rok 2021/2022 z dielne jednotlivých 
stredných škôl:

Gymnázium Ladislava Novomeské-
ho Senica:
Katarína Valúchová

je študentkou maturitného ročníka, 

ktorá sa počas uplynulých troch rokov 
aktívne zúčastňovala na organizácii 
všetkých podujatí Študentskej rady a 
Študentského parlamentu mesta Se-
nica, ktorého je predsedníčkou. Vede-
nie a reprezentácia týchto inštitúcií sú 
časovo i psychicky náročné, no Katka 
si svoju úlohu vždy plnila tak, ako sa 
od správneho lídra očakáva. Popri veľ-
kému množstvu práce pre skvalitňo-
vanie a spríjemňovanie študentského 
života v Senici zvláda pracovať v re-
dakcii študentského časopisu Gym-
sen a výborne absolvovať gymnaziál-
ne štúdium. Jej „parketou" sú jazyky 
a spoločenskovedné predmety, vy-
niká najmä v práve a politológii. Pri 
diskusiách nielen v týchto oblastiach 
preukazuje prehľad a rozvážnosť. 
Katka je cieľavedomá, úprimná, pria-
ma, má výborné organizačné schop-
nosti a dokáže prirodzene viesť ľudí k 
napĺňaniu cieľov. Je rozhodná a vždy 
ochotná pomôcť. Budeme jej držať 
palce, aby sa jej darilo aj v jej ďalšom 
štúdiu, ktorým, dúfame, bude štúdi-
um medzinárodných vzťahov.

Lucia Rapáková
je študentkou oktávy. Patrí medzi 
najlepších žiakov vo svojej triede 
nielen čo sa týka výsledkov, ale aj 
práce na hodinách. Je aktívna, ko-
munikatívna, má prehľad o tom, čo 
sa deje u nás i v zahraničí, vie zaujať 
postoj a vyjadriť svoj názor k mno-
hým spoločenským situáciám. A 
keďže nielen pre štúdium žije štu-
dent, zapája sa i do mimovyučova-

cích aktivít. Častokrát reprezentova-
la svoju triedu i školu v športových 
súťažiach, neskôr sa jej prioritou 
stali spoločenskovedné predmety 
(umiestnila sa na 3. mieste v kraj-
skom kole dejepisnej olympiády), 
práca v študentskom parlamente a 

najmä dobrovoľníctvo. Vysádzanie 
zelene, skrášľovanie okolia, organi-
zácia študentských podujatí – vša-
de môžete stretnúť našu Luciu. Jej 
aktivity už presahujú hranice nášho 
mesta. V školskom roku 2021/2022 
sa pravidelne zúčastňovala nefor-
málneho štúdia v programe I AMbi-
tious v Trnave, kde sa spolupodieľala 
na mnohých projektoch na zlepše-
nie možností pre mladých v Trnav-
skom kraji. Tento rok začala svoju 
stáž v strane Progresívne Slovensko, 
kde pomáha so spravovaním médií 
a stránok. Veríme, že o nej budeme 
ešte veľa počuť.

Leonard Komárek

Všestranne nadaný študent 4. roční-
ka, ktorý vyniká najmä v spoločen-
skovedných predmetoch. Zúčastnil 
sa viacerých štylistických autorských 
súťaží: Súťaž o najlepšiu esej „Môj 
pohľad na M. R. Štefánika“, Esej Joha-
nidesa, súťaž „Čo potom?“. Talent pre 
štylistiku uplatnil ako redaktor škol-
ského časopisu GymSen. Tri roky pra-
coval na projekte René – Anasoft litera 
gymnazistov, v ktorom študenti čítajú 
najnovšiu prózu slovenských autorov, 
diskutujú, absolvujú i besedy so spi-
sovateľmi a rozhodujú o laureátovi 
prestížnej literárnej ceny. Leo našu 
školu reprezentoval v celoslovenskej 
besede s literárnymi kritikmi a štu-
dentmi 23 stredných škôl Slovenska. 
Najväčšie úspechy dosiahol v  medzi-
národnej dejepisnej súťaži, ktorú or-
ganizuje Gymnázium Cheb. Leonard 
je výborným partnerom v diskusiách 
o politike, orientuje sa v súčasnej situ-
ácii, k jeho prioritným záujmom patria 
najmä historické osobnosti. Patrí k 
tým študentom, ktorí sa rozhodli štu-
dovať medicínu, aby sledovali posla-
nie pomáhať ľuďom a tak nájsť svoje 
vlastné šťastie.  

Slávka Mihálová

je študentka IV. A triedy, ktorá sa ak-
tívne zapája do rôznych aktivít školy i 

Dvadsiaty Deň študentstva 2022 na radnici

Cenu senickej mládeže z rúk primátora preberá Ondrej Odokienko - učiteľ , 
dobrovoľník a vedúci senického 8. oddielu vodných skautov.
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mimo nej. Je spoľahlivá, zodpovedná, 
nápomocná a veľmi empatická. Sved-
čí o tom jej dobrovoľnícka činnosť. 
Každoročne pomáha pri akcii Týždeň 
dobrovoľníctva. Je obetavá dobrovoľ-
níčka aj v združení Senica 2. 0. Spolu 
s ostatnými členmi získala tento rok 
ocenenie Srdce na dlani za pomoc 
dôchodcom počas pandémie. Takisto 
v štúdiu dosahuje mimoriadne vý-
sledky a zúčastňuje sa predmetových 
olympiád a iných súťaží.  Je členkou 
Študentskej rady a našu školu aj spon-
zorsky podporila venovaním sedacích 
vakov, na ktorých naši študenti cez 
prestávky s obľubou relaxujú. Jej váš-
ňou je už od detstva tenis, ktorému 
sa stále aktívne venuje a v súčasnosti 
dokonca aj na trénerskej úrovni.

Obchodná akadémia Senica: 
Natália Šišoláková

Maturantka Natália Šišoláková počas 
celého štúdia dosahuje výborné štu-
dijné výsledky. Medzi jej obľúbené 
predmety patri písomná a elektronic-
ká komunikácia, matematika a infor-
matika. Toto zameranie jej pomohlo 
v úspechoch na súťažiach v písaní na 
počítači INTERSTENO, v ktorých sa 
jej darilo získavať popredné miesta 
v rebríčku úspešnosti z niekoľkých 
stovák súťažiacich. Svoju pracovitosť 
dokázala aj účasťou v SOČke s témou 
„Reformy 18. storočia“. Nedávno získa-
la certifikát IT Fitness Test, ktorý doka-
zuje Natálkinu výbornú úroveň zna-
lostí a zručností v oblasti IT. Je aktívna 
v triednom kolektíve, kde štvrtým 
rokom zodpovedne vykonáva činnosť 
pokladníčky. Rada šoféruje, cestuje a 
okrem štúdia na VŠ má v pláne presk-
úmať čo najviac európskych metro-
pol. Zanedlho čaká Natáliu štátnica z 
administratívy a korešpondencie. 

Natália Rajčáková 
je žiačkou štvrtého ročníka. Má vý-
borné študijné výsledky a vyniká v 
cudzích jazykoch, hovorí po anglicky, 
nemecky a španielsky. Je pravidelnou 
úspešnou účastníčkou olympiády v 
anglickom jazyku. Natália sa zapojila 
do stredoškolskej odbornej činnosti - 
so svojou prácou z odboru sociológia, 
psychológia a pedagogika sa prebo-

jovala do celoslovenského kola. Ako 
sama hovorí, priniesla si odtiaľ veľa zá-
žitkov a skúseností. Aktívne sa zapája 
do školských akcií a prispieva k ich or-
ganizácii svojimi originálnymi nápad-
mi. Vo voľnom čase rada číta, športuje, 
pečie a varí. Voľné chvíle vypĺňa tiež 
samoštúdiom biológie, ktoré ju baví 
a dúfa, že ho využije v budúcnosti v 
štúdiu na VŠ. 

Sára Smatanová

Štvrtáčka Sára Smatanová študuje 
päťročný odbor obchodná akadémia 
– bilingválne štúdium. Má výbor-
né študijné výsledky, najviac ju baví 
anglický jazyk. Od prvého ročníka 
aktívne pracuje v redakcii školského 
časopisu, najnovšie na pozícii šéfre-
daktorky. Sára sa neváha zapájať do 
vedomostných súťaží, spomeňme 
napríklad Generation €, celoslovenskú 
súťaž organizovanú Národnou ban-
kou Slovenska. V celosvetovej online 
súťaži Essay Contest zaujala porotu 
svojou úvahou o živote. Pravidelne re-
prezentuje našu školu na súťažiach v 
písaní na počítači a v úprave textu na 
počítači.  Prispela aj svojou prácou do 
SOČky, kde sa zamerala na tému Živo-
tospráva mladých ľudí. Sára sa zúčast-
nila odbornej stáže vo Viedni v rámci 
programu Erasmus plus. Je aktívna v 
triednom kolektíve, vedie kroniku a 
stará sa o triedne financie. Vo voľnom 
čase rada cestuje a dobrovoľníči, na-
príklad aj ako animátorka voľného 
času v detskom tábore. 

Júlia Mikulová
Júlia Mikulová, maturantka, ktorú na 

našej škole pozná skoro každý a to 
vďaka aktívnej práci v študentskej 
rade, ktorej sa venuje od prvého roč-
níka. Už druhým rokom radu vedie 
ako jej predsedníčka, okrem toho 
je aj predsedníčkou triedy a zástup-
kyňou študentov v rade školy. Je tiež 
aktívnou členkou Študentského par-
lamentu mesta Senica. Pravidelne re-
prezentuje našu školu na veľtrhoch a 
prezentáciách stredných škôl. V minu-

lom školskom roku úspešne ukončila 
prvý stupeň programu DofE a získala 
bronzovú medailu. Julka využíva mož-
nosti, ktoré jej stredná škola ponúka 
a v rámci programu Erasmus+ absol-
vovala dvojtýždňovú odbornú stáž 
v Prahe. Rada cestuje, číta, športuje a 
varí. Julka plánuje pokračovať v štúdiu 
na vysokej škole s ekonomickým za-
meraním. 

Súkromná stredná odborná škola 
podnikania Senica: 
Jakub Krippel

Je veľmi šikovný a usilovný študent 
štvrtého ročníka. Rád číta knihy a 
pozerá seriály v angličtine, čo mu po-
máha nielen pri obohacovaní slovnej 
zásoby, ale tiež v porozumení hovo-
reného slova v rôznych dialektoch. 
V medzinárodnej online súťaži pre 
stredné školy Best in English, na ktorej 
sa zúčastnili študenti z 32 krajín z ce-
lého sveta, dosiahol najlepší výsledok 
z prihlásených študentov našej školy 
a taktiež v rámci Slovenska sa umiest-
nil veľmi dobre. V okresnom kole an-
glickej olympiády Jakub získal prvé 
miesto a v krajskom kole krásne štvrté 

umiestnenie. Dosahuje vynikajúce 
výsledky v odborných informatických 
predmetoch. Venuje sa programova-
niu mikrokontrolérov a stavbe vlast-
ného samozavlažovacieho a automa-
tizovaného skleníka. Aktívne sa zapája 
do krúžkovej činnosti v škole, kde sa 
venuje 3D tlači a 3D modelovaniu. 
Jakub svojím prístupom a znalosťami 
dosahuje výborné výsledky a prezen-
tuje školu tým najlepším možným 
spôsobom.

Simona Khulová

je v maturitnom ročníku. Patrí k naj-
lepším študentom školy. Je nápaditá, 
komunikatívna, temperamentná, se-
bavedomá, priateľská a v akejkoľvek 
práci je vždy precízna, zodpovedná 
i rozvážna. Nechýba jej empatia a 
humor. Medzi jej záľuby patrí najmä 
anglický jazyk. Pravidelne sa zúčast-
ňuje medzinárodnej súťaže Best 
in English, kde získava popredné 
umiestnenia v konkurencii študentov 
z celej Európy. Zapojila sa do prekla-
dateľskej súťaže v anglickom jazyku 
Juvenes Translatores, v ktorej získala 
čestné uznanie. Ochotne pomáha so 
spravovaním odborných učební in-
formatiky a akýmkoľvek problémom 
s technikou. Vytvára pre školu promo 
videá, propagačné materiály, plagáty. 
Vo voľnom čase sa venuje hre na gita-
re, písaniu textov, športu, cestovaniu, 
počítačom, grafike a streamovaniu. 
V budúcnosti by sa chcela venovať 
štúdiu informatiky a moderných in-
formačno–komunikačných techno-
lógií v zahraničí.

Patrícia Janúšková
Je žiačkou maturitného ročníka. 
Charakterizuje ju skromnosť, ne-
konfliktnosť, ochota vždy pomôcť a 
zapojiť sa. Zodpovedne pristupuje k 
plneniu povinností, má všeobecný 
rozhľad v každej oblasti. Stretnete ju  
tam, kde sa niečo deje. Aktívne pô-
sobí v školskom študentskom par-
lamente. V školskom roku 2021/22 
bola prezidentkou úspešnej štu-
dentskej spoločnosti Spektrum, 
kde zodpovedne vykonávala túto 
funkciu a často práve ona prispela 
svojou tvorivou prácou a nápadmi 
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k úspešnému chodu firmy. Podľa 
jej slov práve tu vystúpila zo svojej 
komfortnej zóny, nadobudla cenné 

skúsenosti, odvahu a manažérske 
zručnosti. Zviditeľnila sa pri spolu-
práci na rôznych školských akciách, 
ako Mikuláš, vianočné trhy, Valentín, 
Deň učiteľov, veľkonočné trhy Stre-
et Food Day, DOD. Patrícia bola 
šéfredaktorkou školského časopisu 
Súkromka, podieľala sa na plánova-
ní, písaní, grafickej úprave a finálnej 
podobe každého čísla. Venuje sa 
cvičeniu, bicyklovaniu a turistike. Po 
úspešnom ukončení maturitného 
ročníka plánuje študovať na Univer-
zite Komenského v Bratislave na Fa-
kulte telesnej výchovy a športu.

Lilia Krasilnikova

Lili je maturantkou na Súkromnej 
strednej odbornej škole podnikania 
v Senici. Skromná, milá, svedomitá, 
ctižiadostivá, to je dievča z Horis-
hni Plavni neďaleko Poltavy, ktoré 
štvrtým rokom úspešne s vyzname-
naním študuje na našej škole. Zod-
povedne pristupuje k plneniu po-
vinností, dochádzke, má všeobecný 
rozhľad v každej oblasti. Pravidelne 
sa zúčastňuje olympiád v anglic-
kom aj nemeckom jazyku. Je veľkým 
vzorom pre zahraničných študen-
tov. Po vypuknutí vojny na Ukrajine 
chodila ako dobrovoľník pomáhať a 
tlmočiť odídencom. 
Vo voľnom čase píše rada príbe-
hy, číta knihy, cestuje, športuje. Po 
úspešnej maturitnej skúške by sa 
chcela venovať štúdiu práva na Uni-
verzite Komenského.

Stredná odborná škola podnikania 
v remeslách a službách, Senica: 
Kuklová Martina

Je žiačkou druhého ročníka v odbore 
cukrár kuchár. Odbor si vyberala na 
základe svojho záujmu, a to sa hneď 
vidí na jej šikovnosti. Majsterka ju len 
chváli a vie, že už v druhom ročníku je 
schopná samostatne pracovať a svoje 
úlohy s ľahkosťou zvládať. Získala 3. 
miesto v súťaži „Podpor svoj odbor“. 
Okrem toho získala cenu pekárov a 
cestovinárov SR. Vďaka svojej kreativi-
te postúpila do národného finále súťa-
že Rio Mare – Desiata roka. Zúčastňuje 
sa všetkých možných školských akcií, 
pripravuje občerstvenia na rôzne 
podujatia a v škole dosahuje dobré 
výsledky. Okrem toho všetkého stíha 
brigádovať, plávať, cvičiť, bicyklovať a 
venovať sa záchranárstvu CO.

Michaela Babicová

Je žiačkou 3. B triedy odbor čašník, 
servírka na Strednej odbornej škole 
podnikania v remeslách a službách v 
Senici. Michaela je veľmi zodpoved-
nou, odvážnou, ale hlavne úspešnou 
žiačkou. Jej odbor ju neustále napĺ-
ňa novými skúsenosťami. Od prvej 
triedy si zamilovala prácu s kávou a 
postupne aj prípravu miešaných ná-
pojov. V druhom ročníku absolvovala 
baristický kurz a stala sa úspešnou 
baristkou. Zúčastnila sa na súťažiach 
„Slovak barista cup“ junior, kde vy-
užila svoje vedomosti a zručnosti a 
bola úspešná. V tomto školskom roku 
sa zapojila do baristickej súťaže, kde 
úspešne reprezentovala našu školu. 
Svoje zručnosti a vedomosti ochotne 

odovzdáva aj na akciách, ktoré zabez-
pečuje naša škola.

Terézia Huttová

Terka je tohtoročná maturantka v 
odbore kozmetik. Je na prvý pohľad 
extravagantná, čo jej tiež pomáha v 
tvorivej časti odboru, ktorý študuje. 
Svojej kreativite popustila uzdu vo 
fotosúťaži s témou: Hollywood – ta-
jomstvo make-upu 50. rokov. Bola 
úspešná a modelka samozrejme spo-
kojná. V škole je obľúbenou spolužiač-
kou a dosahuje dobré výsledky. Rada 
pomáha akýmkoľvek spôsobom a s 
tým súvisí aj reprezentácia školy na 
Mladom záchranárovi v Trnave. Práca 
kozmetičky ju napĺňa a v budúcnosti 
sa chce tejto profesii venovať. Vo svo-
jom mladom veku stíha pracovať vo 
svojom odbore, čítať kriminálky a ve-
novať sa zvieratkám.

Trojáková Katarína

Katka je taktiež študentkou 4. ročníka 
odboru kozmetik na našej škole. Stíha 
sa učiť, venovať sa tvorivej činnosti, 
ktorá ju naozaj baví. Rada maľuje a 
vníma tvár klientov ako plátno. Kde 
sa môže prejaviť, tam sa aj prejaví. Na-
posledy si vyskúšala súťaž Brnenské 
zrkadlo, kde pripravila modelku ako 
Bohyňu Olympu a získala 2. miesto. 
Reprezentuje školu na rôznych pre-
zentáciách. Okrem jej odboru ju baví 
aj šport. V atletike bola vždy úspešná 
v skokoch do diaľky vyhrala 2. miesto, 
v skokoch do výšky 1. miesto. Okrem 
toho ju bavia lode, kde absolvovala 
napríklad skúšku z viazania lodných 
uzlov. V lodných pretekoch získala 

niekoľkokrát 3. miesto. Svojho času aj 
boxovala. Vo svojej kozmetickej práci 
plánuje pokračovať aj po maturite, 
možno by sa uberala smerom vizá-
žistky. 

Študentský Parlament mesta Senica
Katarína Sadloňová

Katka je veľmi šikovná žiačka štvrtého 
ročníka gymnázia. Je aktívna v škole aj 
mimo nej. Patrí medzi premiantov tri-
edy, hlavnú koordinátorku vystúpení 
a rada sa zapája aj do rôznych pred-
metových olympiád, v ktorých slávi 
úspechy. Svoj voľný čas venuje spevu, 
v ktorom je naozaj špičková, parla-
mentu, ktorého je členkou už štvrtým 
rokom, a príprave na medicínu, keďže 
v znalostiach biológie jednoznačne 
vyniká a preto sa rozhodla svoj život 
zasvätiť tomu, že sa stane doktorkou. 
Katka sa nebojí prebrať iniciatívu a za-
pojiť sa do riešenia. Vie dobre organi-
zovať tím, no zároveň nestratiť hlavu. 
Veľa sa smeje a jej smiech a dobrá 
nálada je rozhodne nákazlivá. Do 
parlamentu priniesla množstvo ener-
gie a zodpovedne sa chytí všetkého, 
čo je jej dané na starosť. Vďaka tomu 
patrí medzi nenahraditeľnú členku, 
obľúbenú v kolektíve, ktorá vám ked-
ykoľvek s čímkoľvek ochotne pomôže. 
Katkina ochota, otvorenosť, zručnosti 
a prirodzená inteligencia, ju majú po-
tenciál vysoko posunúť v kariérnom 
aj osobnom živote. Preto jej držíme 
palce a dúfame, že sa jej všetky sny 
vyplnia. 
 

(Všetkým oceneným blahoželáme 
a držíme palce!)
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17. 11. si pripomíname Medzinárod-
ný deň študentstva. Tento dátum je 
úzko spätý s Nežnou revolúciou. My-
slím si, že my študenti v tejto dobe už 
nevieme, čo to je a čo sa vlastne dia-
lo. Poznáme iba štrnganie kľúčikmi, 
ktoré bolo symbolom tejto udalosti. 
Dajme si malé historické okienko a 
pripomeňme si čo sa vlastne stalo, 
ako by sme žili, keby sa nežná revol-
úcia vôbec neuskutočnila a prečo by 
sme si na ňu mali spomenúť. 

Z dejepisu už poznáme, že počas 
komunistického režimu sa (nielen) 
v  našej krajine žilo neslobodne. Člo-
vek si dvakrát rozmyslel, čo urobí a  k 
čomu vyjadrí svoj názor. Narodil si sa 
v kresťanskej rodine, chceš chodiť na 
bohoslužby? Nesúhlasíš s politickým 
režimom?  Ľahký život si si mohol 
vyhodiť z hlavy. Pre nás úplne bežné 
cestovanie do zahraničia na dovo-
lenku bolo v tých časoch náročným 
procesom k súhlasu na vycestovanie 
prostredníctvom tzv. doložiek. Tovar 
zo západných krajín si mohol kúpiť len 
v Tuzexe a mandarínky, banány, čoko-
ládové kolieska či lovecká saláma boli 
dovezené k výnimočným príležitosti-
am a bolo potrebné pred obchodom 
vystáť dlhé niekoľkohodinové rady. 
Ľudia „zhora” strpčovali život tým, 
ktorí s nimi nesúhlasili a výnimočné 

nebolo udávanie a následné vypoč-
úvanie, väzenie. Prenasledovanie sa 
týkalo celých rodín, mnohým odňali 
štátny súhlas k vykonávaniu povola-
nia a deťom neumožnili študovať na 
vysokých školách.

17. 11. 1989 sa označuje ako začiatok 
Nežnej revolúcie. Študenti v Prahe 
pokojne demonštrovali a štát voči 
nim brutálne zasiahol. Následne sa 
študenti všetkých vysokých škôl po 
celom Československu zjednotili, za-
čali štrajkovať a postupne sa k nim 
pridávali herci, známe osobnosti a 
ostatné skupiny obyvateľstva. Vďaka 
iniciatíve najmä študentov padol tota-
litný režim bez akejkoľvek vojny a krvi 
preliatia. Keby ľudia (a najmä študen-
ti) zostali ticho, stále by sme nemohli 
voľne vycestovať a možnosti študova-
nia v zahraničí by boli minimálne. Ne-
mohla by som takto, ako práve teraz, 
písať do časopisu vlastné slová a ná-
zory. My študenti si neuvedomujeme 
aké náročné muselo byť žiť v tej dobu. 
Práve vďaka študentom, ktorí boli 
odvážni a nemlčali, môžeme dnes žiť 
slobodne. Určite ani dnes nie je všet-
ko ideálne, ale cesta za pravou demo-
kraciou sa nikdy nekončí. Musíme si 
pripomínať  túto udalosť, lebo inak si 
nebudeme vážiť to, čo máme dnes.

Dorota Lichancová

Odkaz „Nežnej“ očami študentky Doroty

Komiksová grafika: Leo Krišák 

Zobudiť sa, obliecť sa, sadnúť do 
auta a potom na autobus, prísť do 
školy, učiť sa a nepočúvať na hodi-
nách, ísť domov, prísť neskoro, učiť 
sa doma, najesť sa, ísť spať...

Zobudiť sa, obliecť sa, pozrieť sa do 
zrkadla a rozmýšľať, čo ti tu nesedí, 
ísť na neskorší autobus, prísť do ško-
ly, pozerať na stenu a na učiteľa, ísť 
domov, najesť sa, vykašľať sa na za-
jtrajšie učenie, ísť spať... 

Zobudiť sa, sadnúť do auta a po-
tom na autobus, ísť do školy, ale 
ešte si kúpiť desiatu, pozrieť sa na 
hodiny a zistiť, že meškáš, učiteľ 
ešte neprišiel, si v poriadku, učiť sa 
a nepočúvať zároveň, zapisovať po-
známky, ktoré nikomu nedávajú ani 
najmenší zmysel, ani učiteľovi, po-
čítať príklady a zistiť, že ani jeden ti 
nevychádza, smiať sa s kamarátmi a 
zistiť, že toto je jediná časť dňa, na 
ktorú sa tešíš, prísť domov autobu-
som, pretože auto ešte nemáš, zistiť, 
že si zmeškal svoj život, premrhal už 
niekoľko rokov, naješ sa, ľahneš do 
postele a zaspíš.

Zobudíš sa a zistíš, že je víkend. 
Pomaly sa vystrieš a vypraceš z po-
stele. Si hladný, spravíš si raňajky. 
Zistíš, že za posledných desať rokov 
si nikomu nespravil radosť, hlavne 
nie sebe, tak sa ideš osprchovať a 
premýšľať, kde sa stala chyba. Zistíš, 
že sa to asi pokazilo niekde v piatom 
ročníku na základnej, keď si zdvihol 
ruku a učiteľka ti vynadala, že si sa 
neučil. Rozplakal si sa a rozutekal na 
chodbu. Možno sa to pokazilo vtedy 
na klzisku, keď si spadol a rozbil si 
koleno. Už si nikdy na ľad nevošiel. 
Možno sa to pokazilo na rannom 
tréningu z tanečnej, keď si zistil, že 
tancovanie vlastne ani nemáš rád. 
Tak si tam chodil ešte ďalšie štyri 
roky.

Možno sa to pokazilo vtedy, keď si 
zistil, že nevieš vypočítať rýchlosť 
auta, nevieš chemické prvky, zapísať 
laboratórnu prácu, nevieš zistiť hod-
notu x a y, nevieš spamäti povedať 
šesť strán textu teórie o fungovaní 
v stredoveku, že nevieš zaradiť spia-
točku či nevieš vysloviť slovo „najne-
zrevolucionalizovateľnejšiemu“.

Úvaha: Kedy si sa stratil?
Možno sa to začalo kaziť vtedy, keď 
si dostal až priveľa úloh z matema-
tiky a plakal si nad nimi dlhšie, ako 
ti ich trvalo vypočítať. Možno to za-
čalo vtedy, keď si zistil, že si potre-
buješ zarobiť peniaze, ale nevedel si 
ako, nikto ti to nepovedal, nikde si to 
nevidel, ale hlavne, že vieš povedať, 
čo sú to halogénderiváty. Chceš byť 
v živote šťastný a robiť prácu, kto-
rá ťa baví, len nevieš, ako začať, ale 
hlavne, že vieš povedať dej všetkých 
literárnych diel, ktoré si sa naučil v 
treťom ročníku na strednej.

Vypol si sprchu, utrel nohy do ute-
ráka a do jedného z nich sa zabalil. 
Spravil si tri kroky, aby si stál pred zr-

kadlom. Čo je zrkadlo? Je to optická 
plocha, odrážajúca väčšinu žiarenia, 
ktoré na ňu dopadá. Pozrel si sa na 
svoje oči. Hnedé, trocha modrej pri 
zreničkách. Prázdne, vysaté všet-
kým, čo ti nič nedalo. Pozrel si sa 
na svoje ruky. Potom nohy. Začal si 
vnímať svoj dych. Nádych, výdych. 
Umyl si si zuby. Včera si na to zabu-
dol, pretože po ťažkom týždni po 
troch hodinách spánku ťa vyplo už o 
šiestej večer. Znovu si sa na seba po-
zrel do zrkadla, čas sa zastavil, znovu 
si sa pozrel do svojich unavených očí 
a zamyslel sa, kedy si sa začal cítiť 
taký prázdny.

Natália Holoďáková, ZUŠ Senica 

príloha Našej Senice
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Čo nové v EÚ?
• Boj proti dezinformáciám a podpora digitál-
nej gramotnosti mladých 

Európska komisia uverejnila usmernenia pre učiteľov 
a pedagógov základných a stredných škôl k otázke 
dezinformácií a podpore digitálnej gramotnosti v ich 
triedach. Usmernenia budú postupne dostupné vo 
všetkých úradných jazykoch EÚ. Ponúkajú praktickú 
podporu učiteľom a pedagógom s cieľom vybudo-
vať zdravé návyky v online prostredí. Týkajú sa troch 
hlavných tematických okruhov: rozvíjanie digitálnej 
gramotnosti, riešenie dezinformácií a posudzovanie 
a hodnotenie digitálnej gramotnosti. Aktuálne každý 
tretí 13-ročný žiak v Európe nemá základné digitálne 
zručnosti. Podľa OECD len o čosi viac než polovica 
15-ročných v EÚ hlási, že mali v škole príležitosť na-
učiť sa, ako zistiť, či sú poskytované informácie sub-
jektívne alebo skreslené. Existuje teda jasná potreba 
posilniť úlohu vzdelávania a odbornej prípravy pri 
riešení dezinformácií a podporiť digitálnu aj mediál-
nu gramotnosť.

• Komisia schválila nové chránené zemepisné 
označenie zo Slovenska „Bardejovský med/
Med z Bardejova“
Med sa vyrába v horskej oblasti Čergov pokrytej 
zmiešanými lesmi, ktoré pozostávajú najmä z buka, 
jedlí, smrekov a líp. V tejto oblasti sa darí včele medo-
nosnej, ktorá sa prispôsobila miestnym klimatickým 
podmienkam a zberu medovice. Špecifickosť „Barde-
jovského medu/Medu z Bardejova“ spočíva najmä v 

tom, že lipový aj medovicový med obsahuje jedľovú 
medovicu, ktorá ovplyvňuje ich farbu od tmavohne-
dej až po čiernu a jej zloženie im dodáva veľmi prí-
jemnú chuť. Tento nový názov sa doplní do zoznamu 
1593 chránených poľnohospodárskych produktov. 
Zoznam všetkých chránených zemepisných označení 
sa nachádza v databáze eAmbrosia.

Zdroj: Zastúpenie EK na Slovensku

Tradične v týždni, keď si pripomíname Medziná-
rodný deň študentstva, konajú sa v našom spo-
ločnom školskom zariadení ZŠ s MŠ série podujatí. 
Jedným z nich je Imatrikulácia žiakov I. ročníka. 
Ani tento rok tomu nebolo inak. 15. novembra v 
utorok bol pre prvákov inakší. Žiaci v triedach pre-
zentovali zručnosti a vedomosti, ktoré sa spolu s 
pani učiteľkami naučili: bolo to čítanie, recitovanie, 
spievanie, tancovanie, počítanie, písanie, kreslenie. 
Ale tiež pekné a slušné sedenie v lavici, hlásenie 
sa o slovo, spisovné a zreteľné vyjadrovanie. Toto 
všetko sa naši prváci za necelé tri mesiace v škole 
naučili. Slávnosť končila prváckym sľubom pred 
staršími spolužiakmi. A tiež odmenou – peknou 
knižkou, papierovou záložkou, pexesom, cukrí-
kom a červeným jabĺčkom. V ten deň boli spokojní 
nielen naši prváci ale aj ich pani učiteľky. Je síce 
pred nimi ešte dlhá cesta za poznaním, ale zdá sa, 
že všetci prváci na ňu vykročili tou správnou no-
hou.
Ale tento príbeh má v živote I. A ešte pokračova-
nie: na druhý deň sa žiaci a žiačky boli pochváliť  
svojim bývalým kamarátom a pani učiteľkám do 
svojej škôlky. Prváci zasadli do škôlkarských lavíc a 
malé „žabky“ sedeli na koberci a pozorne počúvali, 
čo aj ony o rok dokážu. Prváci čítali, písali, recitovali 
a spievali. Žabky zas predviedli bývalým spolužia-
kom svoje vedomosti z predškolského učiva. Zau-
jali ich žiacke knižky, ktoré si pozorne prelistovali, 
tiež skúmali, čo obsahuje prvácky peračník.  Spo-
ločne sa zahrali pohybové hry na koberci, pohostili 

sa drobnými sladkosťami a trošku sa aj pohrali... 
A pani učiteľky si sľúbili, že na oplátku navštívia v 
budúcnosti zas predškoláci prvákov. 
Také milé kontakty sú v našej škole nie neobvyk-
lé: spoločne užívame jedáleň, telocvičňu i multi-
funkčné ihrisko, máme jeden vestibul. Poznáme 
a navzájom, veľa žiakov má svojich mladších súro-
dencov v škôlke. A čo je najkrajšie, ich rodičia sú 
naši bývalí žiaci... Takto sa vízia nášho školského 
loga napĺňa: v domčeku bývajú štyri ruky: deti, žia-
ci, rodičia a učitelia.

Beáta Kádeková - zástupkyňa pre ZŠ 
ZŠ s MŠ J. Mudrocha, Senica 

Imatrikulácia prvákov na „štvorke“

Mesiac október je v našich končinách oddávna 
venovaný úcte k starším. Úcta ku starším sa môže 
prejaviť rôznym spôsobom. Nezištnou pomocou 
pri nákupoch, pri prevedení cez cestu, donáškou 
jedla, či liekov. Žiaci prvého stupňa, navštevujúci 
ŠKD, vlastnoručne vyrobili milý darček, určený pre 
seniorov, umiestnených v neziskovej organizácii 
Harmónia, n.o. Oceán v Senici. Spomienkový dar-
ček pozostával z červeného srdiečka s podobiz-
ňami starkých, ktoré bolo zapichnuté špajľou do 
symbolu našej Základnej školy na Sadovej ulici – 
jabĺčka. Žiaci 1. A tieto spomienkové darčeky prišli 
starkým osobne odovzdaniu a k odovzdaniu pri-
dali krátke pásmo pesničiek. Odmenou im nebolo 
iba vrelé prijatie, ale i sladkosť, ktorou  boli žiaci 
odmenení.

Ani žiaci druhého stupňa neostali pozadu a pre 
iných starkých, nažívajúcich v DSS a ZSS Senica, 
vyrobili otvárací papierový hrnček, v ktorom našli 
po otvorení milé venovanie s čajíkom. I v tomto 
prípade sa milej úlohy doručovateľov zhostili žiaci 
1. A triedy a starkých potešili obdobne pásmom 
pesničiek. I tu na vinšovníkov nezabudli a poďa-
kovali im veľkým potleskom, malou sladkosťou a 
vlastnoručne vyrobenými keramickými ozdobami.
Verím, že na starkých žiaci nezabudnú, a to azda 
i tým skôr, že dostali pozvanie navštíviť ich v ad-
ventnom čase. Radosť tak žiaci neurobili iba star-
kým, ale úsmev vyčarili i pedagógom, pretože sa 
podarilo v žiakoch zasiať semienko úcty. Už sa len 
starať, aby nezahynulo... 

Zina Hojerová, triedna učiteľka 1. A 
ZŠ Sadová ul., Senica

Prváci pre seniorov v zariadení

príloha Našej Senice
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20. októbra sa žiaci klavírneho odde-
lenia ZUŠ Senica, zúčastnili celoslo-
venskej interpretačnej súťaže žiakov 
základných umeleckých škôl v sólovej 
hre na klavíri “Schneiderova Trnava 
2022”. Našu školu úspešne reprezen-
tovalo trinásť žiakov:

Umiestnenie žiakov v 1. kategórii:
• Zlaté pásmo: 
Anabela Závodská
Šimon Teplík, zároveň dostal mimori-
adnu cenu združenia rodičov
• Strieborné pásmo 
Lukáš Konečný, taktiež dostal cenu 
najmladšieho účastníka súťaže
• Bronzové pásmo 
Adriana Pálková, Matúš Valúšek

Umiestnenie žiakov v 2. kategórii:
• Zlaté pásmo
Silvia Sýkorová, získala mimoriadnu 
cenu za interpretáciu skladby sloven-
ského autora
• Strieborne pásmo
Linda Rohoňová, Jakub Valúšek
Umiestnenie žiakov v 3. kategórii:
• Strieborne pásmo
Nina Jankovýchová 
• Bronzové pásmo 
Mirka Janšáková
Umiestnenie žiakov v 4. kategórii:
• Strieborne pásmo:
Ondrej Sýkora, Izabela Puškáčová

Umiestnenie žiakov v 5. kategórii:
Zlaté pásmo: Matúš Sivoň

Hudobný odbor  ZUŠ-ky: Úspechy klavíristov v interpretačných súťažiach

O týždeň neskôr, 25. októbra sa kla-
viristi zúčastnili na celoslovenskej 
klavírnej súťaži v sólovej hre na kla-
víri „Mladí klaviristi 2022“ v Bratislave. 
Aj na tejto súťaži boli mimoriadne 
úspešní:

1. kategória:
Ella Vlková - získala čestné uznanie
2. kategória:
Anabela Závodská - získala čestné 
uznanie 

4. kategória:
Silvia Sýkorová - získala 2. miesto

6. kategória:
Izabela Puškáčová - získala čestné 
uznanie 
7. kategória:
Ondrej Sýkora - získal 1. miesto

Na obidve súťaže pripravovali žiakov 
Mgr. Ľubica Mikušová, Mgr. Lea Ka-
zičková a Mgr. Zuzana Janovičová. 
Žiakom a ich pedagógom za krásnu 
reprezentáciu školy gratulujeme a sr-
dečne ďakujeme!

Zuzana Janovičová
vedúca klavírneho odd. ZUŠ Senica

Trnavský samosprávny kraj – Záhor-
ské osvetové stredisko v Senici Vás 
srdečne pozýva na autorskú výstavu 
fotografií Antona Sládeka. Výstava 
pod názvom Fotografické etudy je 
otvorená do 30. novembra 2022 vo 
výstavnej sále Záhorského osvetové-
ho strediska v Senici, Vajanského ulica 
19/5. 

Anton Sládek sa narodil v roku 1956 
v Bratislave. V rokoch 1971 – 1975 na-
vštevoval Strednú školu umeleckého 
priemyslu v Bratislave. V období rokov 
1977 – 1982 študoval na Filmovej a 
televíznej fakulte AMU v Prahe, od-
bor Umelecká fotografia. Po absolvo-
vaní pražskej FAMU bol zamestnaný 
v Slovenskom národnom divadle v 
Bratislave, neskôr v redakcii časopisu 
Mladé rozlety a od polovice 80. rokov 
je fotografom v slobodnom povolaní. 
Vystavoval na Slovensku aj v zahraničí 
a je zastúpený v zbierkach Slovenskej 
národnej galérie, UPM v Prahe a v 
Moravskej galérii v Brne. Ako fotograf 

spolupracoval s režisérom Jozefom 
Bednárikom na jeho muzikáloch pre 
Novú scénu v Bratislave a divadlo An-
dreja Bagara v Nitre. Fotografoval aj 
pre operu SND a iné divadlá. V roku 
1996 získal 1. cenu Czech Press Photo 
za divadelné fotografie. S redakciou 
časopisu DORKA, pre ktorú fotogra-
foval bytové doplnky, spolupracoval 
vyše 20 rokov. Okrem toho vytváral fo-
tografické obálky na knihy (Slovenský 
spisovateľ, Tatran, Smena) a gramo-
platne (Opus). Venuje sa voľnej tvor-
be a vydavateľskej činnosti. V rokoch 
2005 – 2014 pracoval na Strednej od-
bornej škole Račianska 105 v Bratisla-
ve. V rámci voľnej tvorby sa dlhodobo 
venuje téme miznúcej a novo vznikaj-
úcej Bratislavy a hier svetla a tieňa.

Finisáž autorskej výstavy Antona Slád-
eka bude 30. novembra 2022 o 17.00 
hodine. Výstavu z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia.

Tomáš Jurovatý, ZOS Senica 
(red. krátené)

Fotografické etudy Antona Sládka
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Preventívne protipožiarne 
kontroly potrvajú do konca marca 
Mesto Senica v spolupráci s dobrovoľ-
nými hasičmi mesta v súlade so záko-
nom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi v znení neskorších predpi-
sov, ktorý určil povinnosť obciam vo 
veciach zvereného výkonu štátnej 
správy a v súlade s požiarnym poria-
dkom Mesta Senica budú vykonávať 
v čase od začiatku novembra 2022 
do konca marca 2023 preventívne 
protipožiarne kontroly v rodinných 
domoch, obytných domoch okrem 
bytov a v iných stavbách vo vlastníc-
tve alebo užívaní fyzických osôb, kde 
sa zamerajú najmä na povalové pries-
tory, strechy, komíny, pivnice, garáže, 
a pod. na uliciach Krátka, Sládkovičo-
va, Bernolákova, Školská, Robotnícka, 
Sv. Cyrila a Metoda (2870, 2871, 2872, 
2873), Gorazda 3002, Sotinská 1590, 
Kolónia 556, Železničná, Továrenská, 
J. Kráľa 734, J. Bežu 2678, Ľudovíta 
Vaníčka, Martina Braxatorisa, Jána 
Jonáša, Čerešňová, Hurbanova (1378, 
1379), Štefánikova (1441, 1559) a 
mestskej časti Čáčov. 

Preventívnou protipožiarnou kontro-
lou sa v súlade s § 42 vyhlášky MV SR 
č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii 
v znení neskorších predpisov preve-
ruje dodržiavanie predpisov na úse-
ku ochrany pred požiarmi. Členovia 
kontrolných skupín sú pri vykonávaní 
preventívnych protipožiarnych kont-
rol oprávnení vstupovať do objektov, 
vykonávať potrebné zisťovania a úko-

ny, nazerať do príslušnej dokumen-
tácie, požadovať potrebné údaje a 
vysvetlenia a požadovať odstránenie 
zistených nedostatkov bez zbytočné-
ho odkladu.

Členovia kontrolných skupín sa pred 
vstupom do objektu preukážu preu-
kazom člena kontrolnej skupiny spolu 
s občianskym preukazom. Prosíme 
občanov, aby aj vo vlastnom záujme 
umožnili vstup a výkon týchto pro-
tipožiarnych kontrol. Kontroly slúžia 
predovšetkým k prevencii proti vzni-
ku požiarov a ich účelom je upozorniť 
majiteľov na možné riziká vzniku po-
žiarov a škôd na zdraví, živote i majet-
ku. Ďakujeme za pochopenie!

Branislav Bederka, technik PO, 
MsÚ Senica

 
Daň z nehnuteĺnosti
Oddelenie správy daní a poplatkov 
oznamuje občanom, že dňa 31. 10. 
2022 uplynula lehota na zaplatenie 
tretej, t. j, poslednej splátky na dani z 
nehnuteľnosti. Občanom, ktorí do 31. 
10. 2022 daň z nehnuteľnosti neuhra-
dili, bude oddelenie v priebehu mesi-
aca zasielať výzvy. Na základe týchto 
výziev sú občania povinní vzniknutý 
nedoplatok zaplatiť v dodatočnej le-
hote 15 dní odo dňa jej doručenia.

Odporúčame občanom, aby si:
• preberali poštu, resp. si zabezpečili 
preberanie pošty, nakoľko aj nepre-
vzatá zásielka sa v súlade so zákonom 
považuje za doručenú; daňovníkom, 

ktorí majú aktivovanú elektronickú 
schránku na doručovanie odporúča-
me pravidelne si schránku kontrolo-
vať, prípadne nastaviť si sms/emailové 
notifikácie,
• overili v prípade akýchkoľvek po-
chybností, či im vznikli nedoplatky a 
v akej výške na nasledovných kontak-
toch: 034/6987633, 
zuzana.mandakova@senica.sk, erika.
kolajova@senica.sk,
• komunikovali s oddelením v prípade, 
ak nedoplatok nestihli zaplatiť ani v 
stanovenej dodatočnej lehote.

Natália Mináriková, 
vedúca Odd. správy daní 
a poplatkov MsÚ Senica

Ako si daňovník môže overiť, či 
mesto voči nemu eviduje daňový 
nedoplatok?
Daňovník sa dozvie o daňovom ne-
doplatku a jeho výške spravidla na 
základe výzvy, ktorú zasiela Oddele-
nie správy daní a poplatkov MsÚ Se-
nica všetkým daňovníkom, u ktorých 
eviduje daňové nedoplatky. Tieto 
výzvy sú zasielané obvykle na adresu 
trvalého pobytu alebo inú adresu na 
žiadosť občana alebo do elektronickej 
schránky, ktorá je aktivovaná na doru-
čovanie písomností. Je preto dôležité, 
aby si občania zodpovedne preberali 
poštové zásielky. Aj zásielka nepre-
vzatá v odbernej lehote sa považuje 
zo zákona za doručenú.

Daňovník si môže overiť, či mesto voči 
nemu eviduje daňové nedoplatky aj:

• overením, či sa nenachádza v zverej-
nenom zozname daňových dlžníkov 
- zoznam daňových dlžníkov sa zve-
rejňuje na webovom sídle mesta Se-
nica vždy podľa stavu k 31. decembru 
predchádzajúceho roka; v zozname sa 
však zverejňujú len daňové nedoplat-
ky, ktorých úhrnná výška presiahla u 
fyzickej osoby 160 eur a u právnickej 
osoby 1600 eur;
• online prostredníctvom portálu  
https://datamesta.senica.sk/#/uvod  
v mojej zóne alebo
• na nasledovných kontaktoch: 
- 034/6987 624, tatiana.mozolic@seni-
ca.sk, jana.kosicarova@senica.sk,
- 034/6987 633, zuzana.mandakova@
senica.sk, erika.kolajova@senica.sk.
 
Daňové nedoplatky mesto vymáha 
prostredníctvom daňových exek-
úcií. K daňovým exekúciám mesto 
pristupuje až po predchádzajúcej 
výzve na úhradu nedoplatku a neú-
spešnej snahe o komunikáciu s da-
ňovými dlžníkmi. Najbežnejším spô-
sobom výkonu daňovej exekúcie, 
ktorý mesto využíva, je postihnutie 
peňažných prostriedkov na účte v 
banke alebo zrážkami zo mzdy a 
iných príjmov.

Od 1. 1. 2020 pozná zákon aj nový 
spôsob výkonu exekúcie, ktorý mesto 
rovnako plánuje vykonávať a to:
• zadržaním vodičského preukazu. 

Natália Mináriková, 
vedúca Odd. správy daní 
a poplatkov MsÚ Senica

Už tradične sme si do Záhorského 
osvetového strediska dali priniesť 
odpad z okresov Senica a Skalica. 
Ale nie hocijaký! Deti z materských, 
základných a špeciálnych škôl vy-
tvárali „odpadáčika“ podľa vlastnej 
fantázie a schopností. Účasť bola 
skutočne hojná, zapojilo sa 26 škôl, 
deti vyrobili spolu asi 170 odpadáči-
kov. Porota, v zložení Jana Holičová 

(Technické služby Senica), Miroslav 
Morávek (Envipak), Ľubica Krištofová 
(ZOS), ocenila spolu 18 výrobkov v 
štyroch kategóriách. Vybrať tie naj-
lepšie vôbec nebolo ľahké, vzhľadom 
na počet prác. Preto porota zohľad-
ňovala množstvo a druh použitého 
odpadového materiálu. Porotcovia z 
TS Senica a z Envipaku zároveň veno-
vali ceny do súťaže, za čo im ďakuje-

me. Vernisáž sa konala 10. novembra 
v Záhorskom osvetovom stredisku. 
Hudobný program zabezpečila Zá-
kladná umelecká škola Senica: pod 
vedením pani učiteľky Hildy Hajlovej 
vystúpili akordeonista Riško Horák 
a spevák Erik Vépy v akordeóno-

vom sprievode Rastislava Bederku. 
Výstavu si môžete pozrieť do 30. 
novembra v pracovných dňoch  
od 8:00 do 15:30 hodiny. Srdečne 
vás pozývame!

Anna Stromková
ZOS Senica

Odpadáčik alebo fantázia z odpadu
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Vianočný
KONCERT

Cantileny a jej hostí

Cantilena
spevácky zbor 
mesta Senica

dir. Jozef 
Chabroň

14. december 2022 o 18h
Dom kultúry Senica, tanečná sála

DNA
Vokálna 
skupina 

Dej nám akord 
z Brna

Vstupné 5 € 
Predpredaj Infosen Senica

 Malé 
prekvapenie



termínovník podujatí, kino 19

Farebný svet Rómov - výstava  výtvarných prác detí a mládeže rómskej národnosti
do 4. novembra, pracovné dni 8:00-15:30, Záhorské osvetové stredisko Senica

Beniále plastiky malého formátu 2022 - výstava komorného sochárstva
do 20. novembra, Záhorská galéria J. Mudrocha v Senici

Akvizície 2021 - výstava diel získaných do zbierok Záhorskej galérie
do 20. novembra, Záhorská galéria J. Mudrocha v Senici

Klára Štefanovičová Raster - svetelný objekt v priestoroch Galérie nad schodiskom
do 5. februára 2023, Záhorská galéria J. Mudrocha v Senici

Relaxačná dielnička pre dospelých
3. november o 16:30, Záhorská knižnica Senica

TriKačko - komunitný knižný klub pre milovníkov dobrej literatúry
5. november o 10:00, Záhorská knižnica Senica

Spev kohúta - Radošinské naivné divadlo
7. november o 16:00, vstupné: 20 € - Infosen alebo msks.senica.sk, Dom kultúry Senica

Spev kohúta - Radošinské naivné divadlo
7. november o 19:00, vstupné: 22 € - Infosen alebo msks.senica.sk, Dom kultúry Senica

Odpadáčik alebo fantázia z odpadu
10. november o 17:00, výstava potrvá do 30.11, Záhorské osvetové stredisko Senica

Deň červených makov
11. november o 11:00, Pomník padlých v prvej sv. vojne

XXL ART tematické stretnutia s umením - sochársky workshop  
s Jozefom Kurincom 
11. november o 16:00, vstupné: 2 €, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

KLAMÁR NA PLNÝ ÚVÄZOK - komédia - Francúzsko - český dabing
Streda 2. november o 19:00, vstupné: 6 €, 95 min., MP 12+

PRINC MAMÁČIK - rozprávka rodinná - Česko - slovenský dabing
Hrajú: Jan Budař, Jana Nagyová, Martin Huba, Ondřej Vetchý, Boleslav Polívka
Piatok 4. november o 17:00, vstupné: 6 €, deti do 12 rokov: 5 €, 100 min., MP 7+

DIABLOVA KORISŤ - horor - USA
Hrajú: Virginia Madsen, Jacqueline Byers, Colin Salmon, Christian Navarro 
Piatok 4. november o 19:00, vstupné: 6 €, 93 min., MP 15+ 

KROKODÍL LYLE - rodinná komédia - USA 
Hrajú: Javier Bardem, Constance Wu, McNairy, Brett Gelman, Shawn Mendes
Sobota 5. a nedeľa 6. november o 17:00, vstupné: 6 €, deti do 12 rokov: 5 €,120 min., MP

BLACK ADAM - akčný, dobrodružný - USA
Hrajú: Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Noah Centineo, Marwan Kenzari, Pierce Brosnan
Sobota 5. november o 19:00, vstupné: 6 €, 125 min., MP 12+

ZA VŠETKÝM HĽADAJ ŽENU - komédia - Česko
Hrajú: Hana Vagnerová, Marek Vašut, Tereza Rychlá, Betka Stanková, Zlata Adamovská
Nedeľa 6. a streda 9. november o 19:00, vstupné: 6 €, 105 min., MP 12+

ČIAPKA - vianočný rodinný film - Slovinsko, Chorvátsko, Slovensko - slovenský dabing
Piatok 11. november o 17:00, vstupné: 6 €, deti do 12 rokov: 5 €, 86 min., MP 7+     

ČIERNY PANTER: NAVŽDY WAKANDA - akčný, sci-fi, dobrodružný  - USA 
Hrajú: Letitia Wright, Lupita Nyong´o, Danai Gurira, Winston Duke, Florence Kasumba
Piatok 11. a sobota 12. november o 19:00, vstupné: 6 €, 161 min., MP 12+

Harry Potter v strašidelnej knižnici - noc plná zábavy, hier a strašidiel
11. november o 17:00, Záhorská knižnica Senica

Výstava Z PLENÉRU 2022, „Návraty do Velkých Pavlovic“
12. november o 16:00, výstava potrvá do 5.12., Galéria v podkroví ZUŠ Senica

Martinské svetlonosenie - videomapping na kostol, laserová šou nad námestím
12. november o 16:00 zraz pri DAVe a rozdávanie lampiónov, o 17:00 začiatok 
lampionového sprievodu

Zatiahni na hlbinu - muzikálové predstavenie Domky Senica
13. november o 14:00, vstupné: dobrovoľné, Dom kultúry Senica

Čítaníčko pre najmenších
15. november o 9:30, Záhorská knižnica Senica

Deň študentstva na radnici
15. november o 10:00, Obradná sieň Mestského úradu v Senici

20. členská výstava Fotoklubu RETINA
18. november o 17:00, výstava potrvá do 18.12., Dom kultúry Senica

Nedeľný ateliér - kreatívne stretnutia s umením pre rodiny s deťmi
20. november od 13:00 do 17:00, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Súsedova zahrádka - Divadlo XY Rovensko 
20. november o 14:00, vstupné: 5 € - Infosen, Dom kultúry Senica

Komentovaná prehliadka aktuálnych výstav - s riaditeľom galérie 
Romanom Popelárom 
20. november o 16:00, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Jazyková kaviareň
21. november o 17:00, Záhorská knižnica Senica

Literárna Senica L. Novomeského - vyhlásenie 36. ročníka autorskej súťaže
23. november o 14:00, DAV

Burza informácií
24. november od 8:00 do 14:00, Dom kultúry Senica

Záhorienka 30. rokov - koncert dychovej hudby
24. november o 18:00, vstupné: 10 € - Infosen alebo msks.senica.sk, Dom kultúry Senica

Waldorfská hernička - Waldorfská pedagogika v praxi pre najmenších
25. november o 9:30, vstupné: 3 €, Záhorská knižnica Senica

Vianoce prichádzajú - rozsvietenie vianočnej výzdoby a predstavenie novinky 
senických Vianoc - betlehema
27. november o 17:00, Námestie oslobodenia Senica

Pánsky klub - Divadlo na hambálku Malacky
28. november o 19:00, vstupné: 5 € - Infosen alebo msks.senica.sk, Dom kultúry Senica

Digitalizáciu kina v Senici finančne podporil Audiovizuálny fond  
v rámci Komplexného projektu, realizovaného vďaka finančnej podpore  
predsedu vlády Slovenskej republiky.
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HC Dukla Senica - HKM Rimavská Sobota
17. november o 18:00, Zimný štadión Senica 

Chodníkom V. Beniaka na Branč, 22. roč. - Senica - Kunov - Gažovci, 
osada - Dolná dolina - hrad Branč - Majeričky
19. november, zraz o 8:00 pri Mestskom úrade v Senici

HC Dukla Senica - HK Delikateso Bratislava
26. november o 18:00, Zimný štadión Senica 

Desmod - vianočný koncert
4. december o 19:00, vstupné: 20 € - Infosen alebo msks.senica.sk, Dom kultúry Senica

Mikuláš, prosím ťa príď - muzikálová rozprávka v podaní rodiny Kaprálikovcov
6. december, Dom kultúry Senica

Kultúrne Vianoce - vianočná dedinka, predajné stánky, kultúrny program
16. - 22.  december, Námestie oslobodenia Senica

ČIAPKA - vianočný rodinný film - Slovinsko, Chorvátsko, Slovensko - slovenský dabing
Nedeľa 13. november o 17:00, vstupné: 6 €, deti do 12 rokov: 5 €, 86 min., MP 7+

BUKO - komédia, dráma - Česko, Slovensko
Hrajú: Anna Cónová, Martha Issová, Petra Špalková, Jan Cina, Lenka Termerová
Nedeľa 13. november o 19:00, vstupné: 6 €, 112 min., MP 12+

ZA VŠETKÝM HĽADAJ ŽENU - komédia - Česko
Hrajú: Hana Vagnerová, Marek Vašut, Tereza Rychlá, Betka Stanková, Zlata Adamovská
Streda 16. november o 19:00, vstupné: 6 €, 105 min., MP 12+

ČIERNY PANTER: NAVŽDY WAKANDA - akčný, sci-fi, dobrodružný  - USA 
Hrajú: Letitia Wright, Lupita Nyong´o, Danai Gurira, Winston Duke, Florence Kasumba
Piatok 18. a sobota 19. november o 19:00, vstupné: 6 €, 161 min., MP 12+

CIRKUS MAXIMUM - rodinná komédia - Česko
Hrajú: Oldřich Kaiser, Ján Přeučil, Radim Fiala, Lucia  Siposová, Michal Rovňák
Sobota 19. a nedeľa 20. november o 17:00, vstupné: 6 €, deti do 12 rokov: 5 €, 97 min.
           
GRAND PRIX - komédia, road movie - Česko, Slovensko 
Hrajú: Robin Ferro, Kryštof Hádek, Štěpán Kozub, Anna Kameníková, Miroslav Donutil
Nedeľa 20. a streda 23. november o 19:00, vstupné: 6 €, 107 min., MP 12+

NEOBYČAJNÝ SVET - animovaný, rodinný, dobrodružný - USA - slovenský dabing
Piatok 25., sobota 26. a nedeľa 27. november o 17:00, vstupné: 6 €, 
deti do 12 rokov: 5 € , 95 min, MP

BONES AND ALL - horor, dráma - Taliansko, USA  
Hrajú: Timothée Chalamet, Taylor Russell, Mark Rylance, Michael Stuhlbarg
Piatok 25. a sobota 26. november o 19:00, vstupné: 6 €, 130 min., MP 15+

VIANOČNÝ PRÍBEH - komédia - Česko
Hrajú: Karel Roden, Jiřina Bohdalová, Jiří Lábus, Oldřich Kaiser, Jana Plodková
Nedeľa 27. november o 19:00, vstupné: 6 €, 118 min., MP 12+

ODPOČÍTAVANIE-POSLEDNÝ FILM IVANA PALÚCHA - dokument - Slovensko
Streda 30. november o 19:00, vstupné: 5 €, 77 min., MP

12. 11. - Martinské svetlonosenie

27. 11. -  Vianoce prichádzajú
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Farebný svet Rómov - výstava  výtvarných prác detí a mládeže rómskej národnosti
do 4. novembra, pracovné dni 8:00-15:30, Záhorské osvetové stredisko Senica

Beniále plastiky malého formátu 2022 - výstava komorného sochárstva
do 20. novembra, Záhorská galéria J. Mudrocha v Senici

Akvizície 2021 - výstava diel získaných do zbierok Záhorskej galérie
do 20. novembra, Záhorská galéria J. Mudrocha v Senici

Klára Štefanovičová Raster - svetelný objekt v priestoroch Galérie nad schodiskom
do 5. februára 2023, Záhorská galéria J. Mudrocha v Senici

Relaxačná dielnička pre dospelých
3. november o 16:30, Záhorská knižnica Senica

TriKačko - komunitný knižný klub pre milovníkov dobrej literatúry
5. november o 10:00, Záhorská knižnica Senica

Spev kohúta - Radošinské naivné divadlo
7. november o 16:00, vstupné: 20 € - Infosen alebo msks.senica.sk, Dom kultúry Senica

Spev kohúta - Radošinské naivné divadlo
7. november o 19:00, vstupné: 22 € - Infosen alebo msks.senica.sk, Dom kultúry Senica

Odpadáčik alebo fantázia z odpadu
10. november o 17:00, výstava potrvá do 30.11, Záhorské osvetové stredisko Senica

Deň červených makov
11. november o 11:00, Pomník padlých v prvej sv. vojne

XXL ART tematické stretnutia s umením - sochársky workshop  
s Jozefom Kurincom 
11. november o 16:00, vstupné: 2 €, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

KLAMÁR NA PLNÝ ÚVÄZOK - komédia - Francúzsko - český dabing
Streda 2. november o 19:00, vstupné: 6 €, 95 min., MP 12+

PRINC MAMÁČIK - rozprávka rodinná - Česko - slovenský dabing
Hrajú: Jan Budař, Jana Nagyová, Martin Huba, Ondřej Vetchý, Boleslav Polívka
Piatok 4. november o 17:00, vstupné: 6 €, deti do 12 rokov: 5 €, 100 min., MP 7+

DIABLOVA KORISŤ - horor - USA
Hrajú: Virginia Madsen, Jacqueline Byers, Colin Salmon, Christian Navarro 
Piatok 4. november o 19:00, vstupné: 6 €, 93 min., MP 15+ 

KROKODÍL LYLE - rodinná komédia - USA 
Hrajú: Javier Bardem, Constance Wu, McNairy, Brett Gelman, Shawn Mendes
Sobota 5. a nedeľa 6. november o 17:00, vstupné: 6 €, deti do 12 rokov: 5 €,120 min., MP

BLACK ADAM - akčný, dobrodružný - USA
Hrajú: Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Noah Centineo, Marwan Kenzari, Pierce Brosnan
Sobota 5. november o 19:00, vstupné: 6 €, 125 min., MP 12+

ZA VŠETKÝM HĽADAJ ŽENU - komédia - Česko
Hrajú: Hana Vagnerová, Marek Vašut, Tereza Rychlá, Betka Stanková, Zlata Adamovská
Nedeľa 6. a streda 9. november o 19:00, vstupné: 6 €, 105 min., MP 12+

ČIAPKA - vianočný rodinný film - Slovinsko, Chorvátsko, Slovensko - slovenský dabing
Piatok 11. november o 17:00, vstupné: 6 €, deti do 12 rokov: 5 €, 86 min., MP 7+     

ČIERNY PANTER: NAVŽDY WAKANDA - akčný, sci-fi, dobrodružný  - USA 
Hrajú: Letitia Wright, Lupita Nyong´o, Danai Gurira, Winston Duke, Florence Kasumba
Piatok 11. a sobota 12. november o 19:00, vstupné: 6 €, 161 min., MP 12+

Harry Potter v strašidelnej knižnici - noc plná zábavy, hier a strašidiel
11. november o 17:00, Záhorská knižnica Senica

Výstava Z PLENÉRU 2022, „Návraty do Velkých Pavlovic“
12. november o 16:00, výstava potrvá do 5.12., Galéria v podkroví ZUŠ Senica

Martinské svetlonosenie - videomapping na kostol, laserová šou nad námestím
12. november o 16:00 zraz pri DAVe a rozdávanie lampiónov, o 17:00 začiatok 
lampionového sprievodu

Zatiahni na hlbinu - muzikálové predstavenie Domky Senica
13. november o 14:00, vstupné: dobrovoľné, Dom kultúry Senica

Čítaníčko pre najmenších
15. november o 9:30, Záhorská knižnica Senica

Deň študentstva na radnici
15. november o 10:00, Obradná sieň Mestského úradu v Senici

20. členská výstava Fotoklubu RETINA
18. november o 17:00, výstava potrvá do 18.12., Dom kultúry Senica

Nedeľný ateliér - kreatívne stretnutia s umením pre rodiny s deťmi
20. november od 13:00 do 17:00, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Súsedova zahrádka - Divadlo XY Rovensko 
20. november o 14:00, vstupné: 5 € - Infosen, Dom kultúry Senica

Komentovaná prehliadka aktuálnych výstav - s riaditeľom galérie 
Romanom Popelárom 
20. november o 16:00, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Jazyková kaviareň
21. november o 17:00, Záhorská knižnica Senica

Literárna Senica L. Novomeského - vyhlásenie 36. ročníka autorskej súťaže
23. november o 14:00, DAV

Burza informácií
24. november od 8:00 do 14:00, Dom kultúry Senica

Záhorienka 30. rokov - koncert dychovej hudby
24. november o 18:00, vstupné: 10 € - Infosen alebo msks.senica.sk, Dom kultúry Senica

Waldorfská hernička - Waldorfská pedagogika v praxi pre najmenších
25. november o 9:30, vstupné: 3 €, Záhorská knižnica Senica

Vianoce prichádzajú - rozsvietenie vianočnej výzdoby a predstavenie novinky 
senických Vianoc - betlehema
27. november o 17:00, Námestie oslobodenia Senica

Pánsky klub - Divadlo na hambálku Malacky
28. november o 19:00, vstupné: 5 € - Infosen alebo msks.senica.sk, Dom kultúry Senica

Digitalizáciu kina v Senici finančne podporil Audiovizuálny fond  
v rámci Komplexného projektu, realizovaného vďaka finančnej podpore  
predsedu vlády Slovenskej republiky.
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6. december, Dom kultúry Senica

Kultúrne Vianoce - vianočná dedinka, predajné stánky, kultúrny program
16. - 22.  december, Námestie oslobodenia Senica

ČIAPKA - vianočný rodinný film - Slovinsko, Chorvátsko, Slovensko - slovenský dabing
Nedeľa 13. november o 17:00, vstupné: 6 €, deti do 12 rokov: 5 €, 86 min., MP 7+

BUKO - komédia, dráma - Česko, Slovensko
Hrajú: Anna Cónová, Martha Issová, Petra Špalková, Jan Cina, Lenka Termerová
Nedeľa 13. november o 19:00, vstupné: 6 €, 112 min., MP 12+

ZA VŠETKÝM HĽADAJ ŽENU - komédia - Česko
Hrajú: Hana Vagnerová, Marek Vašut, Tereza Rychlá, Betka Stanková, Zlata Adamovská
Streda 16. november o 19:00, vstupné: 6 €, 105 min., MP 12+

ČIERNY PANTER: NAVŽDY WAKANDA - akčný, sci-fi, dobrodružný  - USA 
Hrajú: Letitia Wright, Lupita Nyong´o, Danai Gurira, Winston Duke, Florence Kasumba
Piatok 18. a sobota 19. november o 19:00, vstupné: 6 €, 161 min., MP 12+

CIRKUS MAXIMUM - rodinná komédia - Česko
Hrajú: Oldřich Kaiser, Ján Přeučil, Radim Fiala, Lucia  Siposová, Michal Rovňák
Sobota 19. a nedeľa 20. november o 17:00, vstupné: 6 €, deti do 12 rokov: 5 €, 97 min.
           
GRAND PRIX - komédia, road movie - Česko, Slovensko 
Hrajú: Robin Ferro, Kryštof Hádek, Štěpán Kozub, Anna Kameníková, Miroslav Donutil
Nedeľa 20. a streda 23. november o 19:00, vstupné: 6 €, 107 min., MP 12+

NEOBYČAJNÝ SVET - animovaný, rodinný, dobrodružný - USA - slovenský dabing
Piatok 25., sobota 26. a nedeľa 27. november o 17:00, vstupné: 6 €, 
deti do 12 rokov: 5 € , 95 min, MP

BONES AND ALL - horor, dráma - Taliansko, USA  
Hrajú: Timothée Chalamet, Taylor Russell, Mark Rylance, Michael Stuhlbarg
Piatok 25. a sobota 26. november o 19:00, vstupné: 6 €, 130 min., MP 15+

VIANOČNÝ PRÍBEH - komédia - Česko
Hrajú: Karel Roden, Jiřina Bohdalová, Jiří Lábus, Oldřich Kaiser, Jana Plodková
Nedeľa 27. november o 19:00, vstupné: 6 €, 118 min., MP 12+

ODPOČÍTAVANIE-POSLEDNÝ FILM IVANA PALÚCHA - dokument - Slovensko
Streda 30. november o 19:00, vstupné: 5 €, 77 min., MP

12. 11. - Martinské svetlonosenie

27. 11. -  Vianoce prichádzajú

Farebný svet Rómov - výstava  výtvarných prác detí a mládeže rómskej národnosti
do 4. novembra, pracovné dni 8:00-15:30, Záhorské osvetové stredisko Senica

Beniále plastiky malého formátu 2022 - výstava komorného sochárstva
do 20. novembra, Záhorská galéria J. Mudrocha v Senici

Akvizície 2021 - výstava diel získaných do zbierok Záhorskej galérie
do 20. novembra, Záhorská galéria J. Mudrocha v Senici

Klára Štefanovičová Raster - svetelný objekt v priestoroch Galérie nad schodiskom
do 5. februára 2023, Záhorská galéria J. Mudrocha v Senici

Relaxačná dielnička pre dospelých
3. november o 16:30, Záhorská knižnica Senica

TriKačko - komunitný knižný klub pre milovníkov dobrej literatúry
5. november o 10:00, Záhorská knižnica Senica

Spev kohúta - Radošinské naivné divadlo
7. november o 16:00, vstupné: 20 € - Infosen alebo msks.senica.sk, Dom kultúry Senica

Spev kohúta - Radošinské naivné divadlo
7. november o 19:00, vstupné: 22 € - Infosen alebo msks.senica.sk, Dom kultúry Senica

Odpadáčik alebo fantázia z odpadu
10. november o 17:00, výstava potrvá do 30.11, Záhorské osvetové stredisko Senica

Deň červených makov
11. november o 11:00, Pomník padlých v prvej sv. vojne

XXL ART tematické stretnutia s umením - sochársky workshop  
s Jozefom Kurincom 
11. november o 16:00, vstupné: 2 €, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

KLAMÁR NA PLNÝ ÚVÄZOK - komédia - Francúzsko - český dabing
Streda 2. november o 19:00, vstupné: 6 €, 95 min., MP 12+

PRINC MAMÁČIK - rozprávka rodinná - Česko - slovenský dabing
Hrajú: Jan Budař, Jana Nagyová, Martin Huba, Ondřej Vetchý, Boleslav Polívka
Piatok 4. november o 17:00, vstupné: 6 €, deti do 12 rokov: 5 €, 100 min., MP 7+

DIABLOVA KORISŤ - horor - USA
Hrajú: Virginia Madsen, Jacqueline Byers, Colin Salmon, Christian Navarro 
Piatok 4. november o 19:00, vstupné: 6 €, 93 min., MP 15+ 

KROKODÍL LYLE - rodinná komédia - USA 
Hrajú: Javier Bardem, Constance Wu, McNairy, Brett Gelman, Shawn Mendes
Sobota 5. a nedeľa 6. november o 17:00, vstupné: 6 €, deti do 12 rokov: 5 €,120 min., MP

BLACK ADAM - akčný, dobrodružný - USA
Hrajú: Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Noah Centineo, Marwan Kenzari, Pierce Brosnan
Sobota 5. november o 19:00, vstupné: 6 €, 125 min., MP 12+

ZA VŠETKÝM HĽADAJ ŽENU - komédia - Česko
Hrajú: Hana Vagnerová, Marek Vašut, Tereza Rychlá, Betka Stanková, Zlata Adamovská
Nedeľa 6. a streda 9. november o 19:00, vstupné: 6 €, 105 min., MP 12+

ČIAPKA - vianočný rodinný film - Slovinsko, Chorvátsko, Slovensko - slovenský dabing
Piatok 11. november o 17:00, vstupné: 6 €, deti do 12 rokov: 5 €, 86 min., MP 7+     

ČIERNY PANTER: NAVŽDY WAKANDA - akčný, sci-fi, dobrodružný  - USA 
Hrajú: Letitia Wright, Lupita Nyong´o, Danai Gurira, Winston Duke, Florence Kasumba
Piatok 11. a sobota 12. november o 19:00, vstupné: 6 €, 161 min., MP 12+

Harry Potter v strašidelnej knižnici - noc plná zábavy, hier a strašidiel
11. november o 17:00, Záhorská knižnica Senica

Výstava Z PLENÉRU 2022, „Návraty do Velkých Pavlovic“
12. november o 16:00, výstava potrvá do 5.12., Galéria v podkroví ZUŠ Senica

Martinské svetlonosenie - videomapping na kostol, laserová šou nad námestím
12. november o 16:00 zraz pri DAVe a rozdávanie lampiónov, o 17:00 začiatok 
lampionového sprievodu

Zatiahni na hlbinu - muzikálové predstavenie Domky Senica
13. november o 14:00, vstupné: dobrovoľné, Dom kultúry Senica

Čítaníčko pre najmenších
15. november o 9:30, Záhorská knižnica Senica

Deň študentstva na radnici
15. november o 10:00, Obradná sieň Mestského úradu v Senici

20. členská výstava Fotoklubu RETINA
18. november o 17:00, výstava potrvá do 18.12., Dom kultúry Senica

Nedeľný ateliér - kreatívne stretnutia s umením pre rodiny s deťmi
20. november od 13:00 do 17:00, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Súsedova zahrádka - Divadlo XY Rovensko 
20. november o 14:00, vstupné: 5 € - Infosen, Dom kultúry Senica

Komentovaná prehliadka aktuálnych výstav - s riaditeľom galérie 
Romanom Popelárom 
20. november o 16:00, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Jazyková kaviareň
21. november o 17:00, Záhorská knižnica Senica

Literárna Senica L. Novomeského - vyhlásenie 36. ročníka autorskej súťaže
23. november o 14:00, DAV

Burza informácií
24. november od 8:00 do 14:00, Dom kultúry Senica

Záhorienka 30. rokov - koncert dychovej hudby
24. november o 18:00, vstupné: 10 € - Infosen alebo msks.senica.sk, Dom kultúry Senica

Waldorfská hernička - Waldorfská pedagogika v praxi pre najmenších
25. november o 9:30, vstupné: 3 €, Záhorská knižnica Senica

Vianoce prichádzajú - rozsvietenie vianočnej výzdoby a predstavenie novinky 
senických Vianoc - betlehema
27. november o 17:00, Námestie oslobodenia Senica

Pánsky klub - Divadlo na hambálku Malacky
28. november o 19:00, vstupné: 5 € - Infosen alebo msks.senica.sk, Dom kultúry Senica

Digitalizáciu kina v Senici finančne podporil Audiovizuálny fond  
v rámci Komplexného projektu, realizovaného vďaka finančnej podpore  
predsedu vlády Slovenskej republiky.
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Vydáva: Mesto Senica, oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou, Štefánikova 1408/56, 
905 01 Senica, tel.: 034/698 76 18, e-mail: podujatia@senica.sk
Informácie sú z podkladov dodaných jednotlivými organizátormi k termínu uzávierky.  
Zmena programu vyhradená. Uzávierka ďalšieho čísla je 18. 11. 2022. Nepredajné.

HC Dukla Senica - HKM Rimavská Sobota
17. november o 18:00, Zimný štadión Senica 

Chodníkom V. Beniaka na Branč, 22. roč. - Senica - Kunov - Gažovci, 
osada - Dolná dolina - hrad Branč - Majeričky
19. november, zraz o 8:00 pri Mestskom úrade v Senici

HC Dukla Senica - HK Delikateso Bratislava
26. november o 18:00, Zimný štadión Senica 

Desmod - vianočný koncert
4. december o 19:00, vstupné: 20 € - Infosen alebo msks.senica.sk, Dom kultúry Senica

Mikuláš, prosím ťa príď - muzikálová rozprávka v podaní rodiny Kaprálikovcov
6. december, Dom kultúry Senica

Kultúrne Vianoce - vianočná dedinka, predajné stánky, kultúrny program
16. - 22.  december, Námestie oslobodenia Senica

ČIAPKA - vianočný rodinný film - Slovinsko, Chorvátsko, Slovensko - slovenský dabing
Nedeľa 13. november o 17:00, vstupné: 6 €, deti do 12 rokov: 5 €, 86 min., MP 7+

BUKO - komédia, dráma - Česko, Slovensko
Hrajú: Anna Cónová, Martha Issová, Petra Špalková, Jan Cina, Lenka Termerová
Nedeľa 13. november o 19:00, vstupné: 6 €, 112 min., MP 12+

ZA VŠETKÝM HĽADAJ ŽENU - komédia - Česko
Hrajú: Hana Vagnerová, Marek Vašut, Tereza Rychlá, Betka Stanková, Zlata Adamovská
Streda 16. november o 19:00, vstupné: 6 €, 105 min., MP 12+

ČIERNY PANTER: NAVŽDY WAKANDA - akčný, sci-fi, dobrodružný  - USA 
Hrajú: Letitia Wright, Lupita Nyong´o, Danai Gurira, Winston Duke, Florence Kasumba
Piatok 18. a sobota 19. november o 19:00, vstupné: 6 €, 161 min., MP 12+

CIRKUS MAXIMUM - rodinná komédia - Česko
Hrajú: Oldřich Kaiser, Ján Přeučil, Radim Fiala, Lucia  Siposová, Michal Rovňák
Sobota 19. a nedeľa 20. november o 17:00, vstupné: 6 €, deti do 12 rokov: 5 €, 97 min.
           
GRAND PRIX - komédia, road movie - Česko, Slovensko 
Hrajú: Robin Ferro, Kryštof Hádek, Štěpán Kozub, Anna Kameníková, Miroslav Donutil
Nedeľa 20. a streda 23. november o 19:00, vstupné: 6 €, 107 min., MP 12+

NEOBYČAJNÝ SVET - animovaný, rodinný, dobrodružný - USA - slovenský dabing
Piatok 25., sobota 26. a nedeľa 27. november o 17:00, vstupné: 6 €, 
deti do 12 rokov: 5 € , 95 min, MP

BONES AND ALL - horor, dráma - Taliansko, USA  
Hrajú: Timothée Chalamet, Taylor Russell, Mark Rylance, Michael Stuhlbarg
Piatok 25. a sobota 26. november o 19:00, vstupné: 6 €, 130 min., MP 15+

VIANOČNÝ PRÍBEH - komédia - Česko
Hrajú: Karel Roden, Jiřina Bohdalová, Jiří Lábus, Oldřich Kaiser, Jana Plodková
Nedeľa 27. november o 19:00, vstupné: 6 €, 118 min., MP 12+

ODPOČÍTAVANIE-POSLEDNÝ FILM IVANA PALÚCHA - dokument - Slovensko
Streda 30. november o 19:00, vstupné: 5 €, 77 min., MP

12. 11. - Martinské svetlonosenie

27. 11. -  Vianoce prichádzajú

Farebný svet Rómov - výstava  výtvarných prác detí a mládeže rómskej národnosti
do 4. novembra, pracovné dni 8:00-15:30, Záhorské osvetové stredisko Senica

Beniále plastiky malého formátu 2022 - výstava komorného sochárstva
do 20. novembra, Záhorská galéria J. Mudrocha v Senici

Akvizície 2021 - výstava diel získaných do zbierok Záhorskej galérie
do 20. novembra, Záhorská galéria J. Mudrocha v Senici

Klára Štefanovičová Raster - svetelný objekt v priestoroch Galérie nad schodiskom
do 5. februára 2023, Záhorská galéria J. Mudrocha v Senici

Relaxačná dielnička pre dospelých
3. november o 16:30, Záhorská knižnica Senica

TriKačko - komunitný knižný klub pre milovníkov dobrej literatúry
5. november o 10:00, Záhorská knižnica Senica

Spev kohúta - Radošinské naivné divadlo
7. november o 16:00, vstupné: 20 € - Infosen alebo msks.senica.sk, Dom kultúry Senica

Spev kohúta - Radošinské naivné divadlo
7. november o 19:00, vstupné: 22 € - Infosen alebo msks.senica.sk, Dom kultúry Senica

Odpadáčik alebo fantázia z odpadu
10. november o 17:00, výstava potrvá do 30.11, Záhorské osvetové stredisko Senica

Deň červených makov
11. november o 11:00, Pomník padlých v prvej sv. vojne

XXL ART tematické stretnutia s umením - sochársky workshop  
s Jozefom Kurincom 
11. november o 16:00, vstupné: 2 €, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

KLAMÁR NA PLNÝ ÚVÄZOK - komédia - Francúzsko - český dabing
Streda 2. november o 19:00, vstupné: 6 €, 95 min., MP 12+

PRINC MAMÁČIK - rozprávka rodinná - Česko - slovenský dabing
Hrajú: Jan Budař, Jana Nagyová, Martin Huba, Ondřej Vetchý, Boleslav Polívka
Piatok 4. november o 17:00, vstupné: 6 €, deti do 12 rokov: 5 €, 100 min., MP 7+

DIABLOVA KORISŤ - horor - USA
Hrajú: Virginia Madsen, Jacqueline Byers, Colin Salmon, Christian Navarro 
Piatok 4. november o 19:00, vstupné: 6 €, 93 min., MP 15+ 

KROKODÍL LYLE - rodinná komédia - USA 
Hrajú: Javier Bardem, Constance Wu, McNairy, Brett Gelman, Shawn Mendes
Sobota 5. a nedeľa 6. november o 17:00, vstupné: 6 €, deti do 12 rokov: 5 €,120 min., MP

BLACK ADAM - akčný, dobrodružný - USA
Hrajú: Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Noah Centineo, Marwan Kenzari, Pierce Brosnan
Sobota 5. november o 19:00, vstupné: 6 €, 125 min., MP 12+

ZA VŠETKÝM HĽADAJ ŽENU - komédia - Česko
Hrajú: Hana Vagnerová, Marek Vašut, Tereza Rychlá, Betka Stanková, Zlata Adamovská
Nedeľa 6. a streda 9. november o 19:00, vstupné: 6 €, 105 min., MP 12+

ČIAPKA - vianočný rodinný film - Slovinsko, Chorvátsko, Slovensko - slovenský dabing
Piatok 11. november o 17:00, vstupné: 6 €, deti do 12 rokov: 5 €, 86 min., MP 7+     

ČIERNY PANTER: NAVŽDY WAKANDA - akčný, sci-fi, dobrodružný  - USA 
Hrajú: Letitia Wright, Lupita Nyong´o, Danai Gurira, Winston Duke, Florence Kasumba
Piatok 11. a sobota 12. november o 19:00, vstupné: 6 €, 161 min., MP 12+

Harry Potter v strašidelnej knižnici - noc plná zábavy, hier a strašidiel
11. november o 17:00, Záhorská knižnica Senica

Výstava Z PLENÉRU 2022, „Návraty do Velkých Pavlovic“
12. november o 16:00, výstava potrvá do 5.12., Galéria v podkroví ZUŠ Senica

Martinské svetlonosenie - videomapping na kostol, laserová šou nad námestím
12. november o 16:00 zraz pri DAVe a rozdávanie lampiónov, o 17:00 začiatok 
lampionového sprievodu

Zatiahni na hlbinu - muzikálové predstavenie Domky Senica
13. november o 14:00, vstupné: dobrovoľné, Dom kultúry Senica

Čítaníčko pre najmenších
15. november o 9:30, Záhorská knižnica Senica

Deň študentstva na radnici
15. november o 10:00, Obradná sieň Mestského úradu v Senici

20. členská výstava Fotoklubu RETINA
18. november o 17:00, výstava potrvá do 18.12., Dom kultúry Senica

Nedeľný ateliér - kreatívne stretnutia s umením pre rodiny s deťmi
20. november od 13:00 do 17:00, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Súsedova zahrádka - Divadlo XY Rovensko 
20. november o 14:00, vstupné: 5 € - Infosen, Dom kultúry Senica

Komentovaná prehliadka aktuálnych výstav - s riaditeľom galérie 
Romanom Popelárom 
20. november o 16:00, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Jazyková kaviareň
21. november o 17:00, Záhorská knižnica Senica

Literárna Senica L. Novomeského - vyhlásenie 36. ročníka autorskej súťaže
23. november o 14:00, DAV

Burza informácií
24. november od 8:00 do 14:00, Dom kultúry Senica

Záhorienka 30. rokov - koncert dychovej hudby
24. november o 18:00, vstupné: 10 € - Infosen alebo msks.senica.sk, Dom kultúry Senica

Waldorfská hernička - Waldorfská pedagogika v praxi pre najmenších
25. november o 9:30, vstupné: 3 €, Záhorská knižnica Senica

Vianoce prichádzajú - rozsvietenie vianočnej výzdoby a predstavenie novinky 
senických Vianoc - betlehema
27. november o 17:00, Námestie oslobodenia Senica

Pánsky klub - Divadlo na hambálku Malacky
28. november o 19:00, vstupné: 5 € - Infosen alebo msks.senica.sk, Dom kultúry Senica

Digitalizáciu kina v Senici finančne podporil Audiovizuálny fond  
v rámci Komplexného projektu, realizovaného vďaka finančnej podpore  
predsedu vlády Slovenskej republiky.
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Chodníkom V. Beniaka na Branč, 22. roč. - Senica - Kunov - Gažovci, 
osada - Dolná dolina - hrad Branč - Majeričky
19. november, zraz o 8:00 pri Mestskom úrade v Senici

HC Dukla Senica - HK Delikateso Bratislava
26. november o 18:00, Zimný štadión Senica 

Desmod - vianočný koncert
4. december o 19:00, vstupné: 20 € - Infosen alebo msks.senica.sk, Dom kultúry Senica

Mikuláš, prosím ťa príď - muzikálová rozprávka v podaní rodiny Kaprálikovcov
6. december, Dom kultúry Senica

Kultúrne Vianoce - vianočná dedinka, predajné stánky, kultúrny program
16. - 22.  december, Námestie oslobodenia Senica

ČIAPKA - vianočný rodinný film - Slovinsko, Chorvátsko, Slovensko - slovenský dabing
Nedeľa 13. november o 17:00, vstupné: 6 €, deti do 12 rokov: 5 €, 86 min., MP 7+

BUKO - komédia, dráma - Česko, Slovensko
Hrajú: Anna Cónová, Martha Issová, Petra Špalková, Jan Cina, Lenka Termerová
Nedeľa 13. november o 19:00, vstupné: 6 €, 112 min., MP 12+

ZA VŠETKÝM HĽADAJ ŽENU - komédia - Česko
Hrajú: Hana Vagnerová, Marek Vašut, Tereza Rychlá, Betka Stanková, Zlata Adamovská
Streda 16. november o 19:00, vstupné: 6 €, 105 min., MP 12+

ČIERNY PANTER: NAVŽDY WAKANDA - akčný, sci-fi, dobrodružný  - USA 
Hrajú: Letitia Wright, Lupita Nyong´o, Danai Gurira, Winston Duke, Florence Kasumba
Piatok 18. a sobota 19. november o 19:00, vstupné: 6 €, 161 min., MP 12+

CIRKUS MAXIMUM - rodinná komédia - Česko
Hrajú: Oldřich Kaiser, Ján Přeučil, Radim Fiala, Lucia  Siposová, Michal Rovňák
Sobota 19. a nedeľa 20. november o 17:00, vstupné: 6 €, deti do 12 rokov: 5 €, 97 min.
           
GRAND PRIX - komédia, road movie - Česko, Slovensko 
Hrajú: Robin Ferro, Kryštof Hádek, Štěpán Kozub, Anna Kameníková, Miroslav Donutil
Nedeľa 20. a streda 23. november o 19:00, vstupné: 6 €, 107 min., MP 12+

NEOBYČAJNÝ SVET - animovaný, rodinný, dobrodružný - USA - slovenský dabing
Piatok 25., sobota 26. a nedeľa 27. november o 17:00, vstupné: 6 €, 
deti do 12 rokov: 5 € , 95 min, MP

BONES AND ALL - horor, dráma - Taliansko, USA  
Hrajú: Timothée Chalamet, Taylor Russell, Mark Rylance, Michael Stuhlbarg
Piatok 25. a sobota 26. november o 19:00, vstupné: 6 €, 130 min., MP 15+

VIANOČNÝ PRÍBEH - komédia - Česko
Hrajú: Karel Roden, Jiřina Bohdalová, Jiří Lábus, Oldřich Kaiser, Jana Plodková
Nedeľa 27. november o 19:00, vstupné: 6 €, 118 min., MP 12+

ODPOČÍTAVANIE-POSLEDNÝ FILM IVANA PALÚCHA - dokument - Slovensko
Streda 30. november o 19:00, vstupné: 5 €, 77 min., MP

12. 11. - Martinské svetlonosenie

27. 11. -  Vianoce prichádzajú

Viac info a termíny zápasov: 
facebook.com/hcduklasenica/

Farebný svet Rómov - výstava  výtvarných prác detí a mládeže rómskej národnosti
do 4. novembra, pracovné dni 8:00-15:30, Záhorské osvetové stredisko Senica

Beniále plastiky malého formátu 2022 - výstava komorného sochárstva
do 20. novembra, Záhorská galéria J. Mudrocha v Senici

Akvizície 2021 - výstava diel získaných do zbierok Záhorskej galérie
do 20. novembra, Záhorská galéria J. Mudrocha v Senici

Klára Štefanovičová Raster - svetelný objekt v priestoroch Galérie nad schodiskom
do 5. februára 2023, Záhorská galéria J. Mudrocha v Senici

Relaxačná dielnička pre dospelých
3. november o 16:30, Záhorská knižnica Senica

TriKačko - komunitný knižný klub pre milovníkov dobrej literatúry
5. november o 10:00, Záhorská knižnica Senica

Spev kohúta - Radošinské naivné divadlo
7. november o 16:00, vstupné: 20 € - Infosen alebo msks.senica.sk, Dom kultúry Senica

Spev kohúta - Radošinské naivné divadlo
7. november o 19:00, vstupné: 22 € - Infosen alebo msks.senica.sk, Dom kultúry Senica

Odpadáčik alebo fantázia z odpadu
10. november o 17:00, výstava potrvá do 30.11, Záhorské osvetové stredisko Senica

Deň červených makov
11. november o 11:00, Pomník padlých v prvej sv. vojne

XXL ART tematické stretnutia s umením - sochársky workshop  
s Jozefom Kurincom 
11. november o 16:00, vstupné: 2 €, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

KLAMÁR NA PLNÝ ÚVÄZOK - komédia - Francúzsko - český dabing
Streda 2. november o 19:00, vstupné: 6 €, 95 min., MP 12+

PRINC MAMÁČIK - rozprávka rodinná - Česko - slovenský dabing
Hrajú: Jan Budař, Jana Nagyová, Martin Huba, Ondřej Vetchý, Boleslav Polívka
Piatok 4. november o 17:00, vstupné: 6 €, deti do 12 rokov: 5 €, 100 min., MP 7+

DIABLOVA KORISŤ - horor - USA
Hrajú: Virginia Madsen, Jacqueline Byers, Colin Salmon, Christian Navarro 
Piatok 4. november o 19:00, vstupné: 6 €, 93 min., MP 15+ 

KROKODÍL LYLE - rodinná komédia - USA 
Hrajú: Javier Bardem, Constance Wu, McNairy, Brett Gelman, Shawn Mendes
Sobota 5. a nedeľa 6. november o 17:00, vstupné: 6 €, deti do 12 rokov: 5 €,120 min., MP

BLACK ADAM - akčný, dobrodružný - USA
Hrajú: Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Noah Centineo, Marwan Kenzari, Pierce Brosnan
Sobota 5. november o 19:00, vstupné: 6 €, 125 min., MP 12+

ZA VŠETKÝM HĽADAJ ŽENU - komédia - Česko
Hrajú: Hana Vagnerová, Marek Vašut, Tereza Rychlá, Betka Stanková, Zlata Adamovská
Nedeľa 6. a streda 9. november o 19:00, vstupné: 6 €, 105 min., MP 12+

ČIAPKA - vianočný rodinný film - Slovinsko, Chorvátsko, Slovensko - slovenský dabing
Piatok 11. november o 17:00, vstupné: 6 €, deti do 12 rokov: 5 €, 86 min., MP 7+     

ČIERNY PANTER: NAVŽDY WAKANDA - akčný, sci-fi, dobrodružný  - USA 
Hrajú: Letitia Wright, Lupita Nyong´o, Danai Gurira, Winston Duke, Florence Kasumba
Piatok 11. a sobota 12. november o 19:00, vstupné: 6 €, 161 min., MP 12+

Harry Potter v strašidelnej knižnici - noc plná zábavy, hier a strašidiel
11. november o 17:00, Záhorská knižnica Senica

Výstava Z PLENÉRU 2022, „Návraty do Velkých Pavlovic“
12. november o 16:00, výstava potrvá do 5.12., Galéria v podkroví ZUŠ Senica

Martinské svetlonosenie - videomapping na kostol, laserová šou nad námestím
12. november o 16:00 zraz pri DAVe a rozdávanie lampiónov, o 17:00 začiatok 
lampionového sprievodu

Zatiahni na hlbinu - muzikálové predstavenie Domky Senica
13. november o 14:00, vstupné: dobrovoľné, Dom kultúry Senica

Čítaníčko pre najmenších
15. november o 9:30, Záhorská knižnica Senica

Deň študentstva na radnici
15. november o 10:00, Obradná sieň Mestského úradu v Senici

20. členská výstava Fotoklubu RETINA
18. november o 17:00, výstava potrvá do 18.12., Dom kultúry Senica

Nedeľný ateliér - kreatívne stretnutia s umením pre rodiny s deťmi
20. november od 13:00 do 17:00, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Súsedova zahrádka - Divadlo XY Rovensko 
20. november o 14:00, vstupné: 5 € - Infosen, Dom kultúry Senica

Komentovaná prehliadka aktuálnych výstav - s riaditeľom galérie 
Romanom Popelárom 
20. november o 16:00, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Jazyková kaviareň
21. november o 17:00, Záhorská knižnica Senica

Literárna Senica L. Novomeského - vyhlásenie 36. ročníka autorskej súťaže
23. november o 14:00, DAV

Burza informácií
24. november od 8:00 do 14:00, Dom kultúry Senica

Záhorienka 30. rokov - koncert dychovej hudby
24. november o 18:00, vstupné: 10 € - Infosen alebo msks.senica.sk, Dom kultúry Senica

Waldorfská hernička - Waldorfská pedagogika v praxi pre najmenších
25. november o 9:30, vstupné: 3 €, Záhorská knižnica Senica

Vianoce prichádzajú - rozsvietenie vianočnej výzdoby a predstavenie novinky 
senických Vianoc - betlehema
27. november o 17:00, Námestie oslobodenia Senica

Pánsky klub - Divadlo na hambálku Malacky
28. november o 19:00, vstupné: 5 € - Infosen alebo msks.senica.sk, Dom kultúry Senica

Digitalizáciu kina v Senici finančne podporil Audiovizuálny fond  
v rámci Komplexného projektu, realizovaného vďaka finančnej podpore  
predsedu vlády Slovenskej republiky.

Kalendár podujatí november 2022 – mesačník o podujatiach v meste Senica 
Vydáva: Mesto Senica, oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou, Štefánikova 1408/56, 
905 01 Senica, tel.: 034/698 76 18, e-mail: podujatia@senica.sk
Informácie sú z podkladov dodaných jednotlivými organizátormi k termínu uzávierky.  
Zmena programu vyhradená. Uzávierka ďalšieho čísla je 18. 11. 2022. Nepredajné.

HC Dukla Senica - HKM Rimavská Sobota
17. november o 18:00, Zimný štadión Senica 

Chodníkom V. Beniaka na Branč, 22. roč. - Senica - Kunov - Gažovci, 
osada - Dolná dolina - hrad Branč - Majeričky
19. november, zraz o 8:00 pri Mestskom úrade v Senici

HC Dukla Senica - HK Delikateso Bratislava
26. november o 18:00, Zimný štadión Senica 

Desmod - vianočný koncert
4. december o 19:00, vstupné: 20 € - Infosen alebo msks.senica.sk, Dom kultúry Senica

Mikuláš, prosím ťa príď - muzikálová rozprávka v podaní rodiny Kaprálikovcov
6. december, Dom kultúry Senica

Kultúrne Vianoce - vianočná dedinka, predajné stánky, kultúrny program
16. - 22.  december, Námestie oslobodenia Senica

ČIAPKA - vianočný rodinný film - Slovinsko, Chorvátsko, Slovensko - slovenský dabing
Nedeľa 13. november o 17:00, vstupné: 6 €, deti do 12 rokov: 5 €, 86 min., MP 7+

BUKO - komédia, dráma - Česko, Slovensko
Hrajú: Anna Cónová, Martha Issová, Petra Špalková, Jan Cina, Lenka Termerová
Nedeľa 13. november o 19:00, vstupné: 6 €, 112 min., MP 12+

ZA VŠETKÝM HĽADAJ ŽENU - komédia - Česko
Hrajú: Hana Vagnerová, Marek Vašut, Tereza Rychlá, Betka Stanková, Zlata Adamovská
Streda 16. november o 19:00, vstupné: 6 €, 105 min., MP 12+

ČIERNY PANTER: NAVŽDY WAKANDA - akčný, sci-fi, dobrodružný  - USA 
Hrajú: Letitia Wright, Lupita Nyong´o, Danai Gurira, Winston Duke, Florence Kasumba
Piatok 18. a sobota 19. november o 19:00, vstupné: 6 €, 161 min., MP 12+

CIRKUS MAXIMUM - rodinná komédia - Česko
Hrajú: Oldřich Kaiser, Ján Přeučil, Radim Fiala, Lucia  Siposová, Michal Rovňák
Sobota 19. a nedeľa 20. november o 17:00, vstupné: 6 €, deti do 12 rokov: 5 €, 97 min.
           
GRAND PRIX - komédia, road movie - Česko, Slovensko 
Hrajú: Robin Ferro, Kryštof Hádek, Štěpán Kozub, Anna Kameníková, Miroslav Donutil
Nedeľa 20. a streda 23. november o 19:00, vstupné: 6 €, 107 min., MP 12+

NEOBYČAJNÝ SVET - animovaný, rodinný, dobrodružný - USA - slovenský dabing
Piatok 25., sobota 26. a nedeľa 27. november o 17:00, vstupné: 6 €, 
deti do 12 rokov: 5 € , 95 min, MP

BONES AND ALL - horor, dráma - Taliansko, USA  
Hrajú: Timothée Chalamet, Taylor Russell, Mark Rylance, Michael Stuhlbarg
Piatok 25. a sobota 26. november o 19:00, vstupné: 6 €, 130 min., MP 15+

VIANOČNÝ PRÍBEH - komédia - Česko
Hrajú: Karel Roden, Jiřina Bohdalová, Jiří Lábus, Oldřich Kaiser, Jana Plodková
Nedeľa 27. november o 19:00, vstupné: 6 €, 118 min., MP 12+

ODPOČÍTAVANIE-POSLEDNÝ FILM IVANA PALÚCHA - dokument - Slovensko
Streda 30. november o 19:00, vstupné: 5 €, 77 min., MP

12. 11. - Martinské svetlonosenie

27. 11. -  Vianoce prichádzajú
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Na Majstrovstvách Českej republi-
ky v karate goju ryu 5. novembra 
v Brne sa predstavili i karatisti zo 
Senice. Celkom päť mladých prete-
károv Hanko kai karate klub Senica 
si v troch predchádzajúcich kolách 
českého pohára vybojovalo účasť 
medzi najlepšími a možnosť získať 
titul majstra ČR 2022. Štýl goju (ja-
ponsky polotvrdý), patrí medzi štyri 
najrozšírenejšie štýly karate vo svete 
a českí pretekári patria medzi špič-
ku. Veľkú zásluhu na ich úspechoch 
má šéftréner senického klubu MUDr. 
Martin Čulen (9. dan) a reprezentač-
ný tréner ČR pre cvičenie kata. Na 
nedávnych majstrovstvách sveta v 
tomto štýle v Taliansku boli po pr-
vom dni v súťažiach v kata jeho českí 
zverenci v hodnotení krajín dokonca 
na prvom mieste. Po kategóriách v 
zápase kumite klesli na celkové pia-
te miesto, ale celkovo dopadol sve-
tový šampionát pre nich vynikajúco. 
Počas slávnostného otvorenia čes-
kého šampionátu v Brne to ocenil i 
prezident Českého zväzu karate J. 
Boček, inak v minulosti úspešný čes-
koslovenský reprezentant a pretekár 

Hanko kai Senica. Výborné vzťahy 
Seničanov s českým karate dosved-
čuje i pravidelná účasť oboch senic-
kých trénerov M. Čulena a J. Rehuša 
ako rozhodcov na českých majstrov-
stvách. 

Tentokrát sledovali výborné výkony 
pätice pretekárov Hanko kai Senica, 
ktorí v moravskej metropole získali 
celkom päť medailí - dve zlaté a tri 
bronzové. Minuloročný titul obhá-
jila suverénne v kata žiačok (10 - 11 
rokov) Karin Krúžeková z Hanko Se-
nica, keď zvíťazila vo všetkých súbo-
joch a do svojej zbierky úspechov 
ďalšiu zlatú medailu. Prvýkrát získal 
zlato na českom šampionáte Ja-
kub Briestenský. Minuloročný vice-
majster ČR v kata žiakov prevedením 
katy gekisai porazil všetkých svojich 
českých súperov a zaslúžene získal 
svoj premiérový titul majstra ČR 
2022. Ku zlatu v kata pridal aj bron-
zovú medailu v kumite a stal sa naj-
úspešnejším pretekárom Hanko kai 
Senica na tomto turnaji. Na tatami 
v športovej hale Tesla Brno sa presa-
dila aj Diana Džačovská, bronzová v 

kata žiačok (13 - 14 rokov) a Samuel 
Otrubčák, ktorý taktiež získal bronz 
za 3. miesto v kata dorastencov (14 
- 15 rokov).

Senický klub sa zlepšuje i v tréner-
skej oblasti. Koncom tohto roku 
ukončia dve skúsené senické kara-
tistky kurz tréner karate a môžu vy-
užiť najnovšie poznatky zo svojho 
štúdia ohľadne metodiky tréningov, 
regenerácie či výživy pri tréningu.

Na posledných turnajoch v Čechách 
sa výborne presadili hlavne žiaci z 
Hanko kai Senica. V 1. kole  českého 
pohára v Bruntále zvíťazila v žiač-
kach niekoľkonásobná majsterka 
ČR Karin Krúžeková v cvičení kata i v 
zápase kumite. Zo severnej Moravy 
si tak odviezla maximum - dve zlaté 
medaily. Jej klubový kolega a vice-
majster ČR v žiakoch Jakub Bries-
tenský získal striebro taktiež v kata 
i v kumite. V 2. kole českého pohá-
ra v Brne získali Záhoráci zo Senice 
jednu zlatú a dve bronzové medai-
le. V zlatej sérii pokračuje K. Krúže-
ková, ktorá v kata mladších žiačok 
zvíťazila pred Zedňíčkovou (Slávia 
Kroměříž) a Woffovou (Dragon Ro-
sice) a v kumite pridala bronz za 3. 
miesto. Bronzovú medailu si z Čiech 
doviezol J. Briestenský za 3. miesto v 
kumite mladších žiakov. Karatisti zo 

Senice boli úspešní i na Slovensku. 
Na otvorených majstrovstvách Bra-
tislavy si najlepšie viedli S. Otrubčák 
- 2.miesto v kumite kadetov do 15 
rokov a Alena Briestenská - 2. mies-
to v kumite ženy nad 68 kg. Bronz si 
vybojoval za 3. miesto v kumite žia-
kov J. Briestenský. Medzi medailistov 
Hanko kai Senica sa zaradila i ďalšia 
mladá nádej záhoráckeho klubu Dia-
na Džačovská. V 2. kole bratislavské-
ho pohára v karate získala bronzovú 
medailu za 3. miesto v kata starších 
žiačok (10 - 11 rokov).

Tradičné letné klubové sústredenie 
sa tentokrát uskutočnilo v Bzen-
ci na Morave. Po pretekároch z A 
družstva, ktorí trénujú intenzívne 
celý rok a pripravujú sa na sloven-
ské i medzinárodné súťaže, začali s 
tréningom od októbra i karatisti z B 
družstva (pokročilí) a C družstva (za-
čiatočníci). 

Mladí karatisti majú teraz šancu - 
nábor priamo na tréningoch
Klub šampiónov Hanko Kai Senica 
organizuje tradičný nábor pre za-
čiatočníkov. Chlapci a dievčatá od 
šesť rokov sa môžu prihlásiť na tré-
ningoch každý utorok a štvrtok od 
18.00 do 19.30 hod. v telocvični ZŠ 
na Sadovej ulici v Senici. 

Karate je účinná sebaobrana i mo-
derný, olympijský šport. Učí sebadis-
ciplínu, neagresivitu a úctu k všet-
kému živému. Záujemcovia, ktorí si 
chcú zlepšiť kondíciu, naučiť sa brá-
niť, nájsť si priateľov a možno sa stať 
i reprezentantom a majstrom karate, 
nepotrebujú nič. Len tepláky, tričko 
a odvahu začať. Tréningy sú vedené 
hravou formou a postupne sa pridá-
vajú prvky karate.

Hanko kai karate klub Senica 

Úspešné pôsobenie karatistov i trénerov Hanko kai Senica na českom šampionáte
Jakub Briestenský - majster ČR v karate 

(Hanko kai karate klub Senica.)

Karin Krúžeková - majsterka ČR v karate Karin Krúžeková - majsterka ČR v karate 
(Hanko kai karate klub Senica.)(Hanko kai karate klub Senica.)



spomienky  22 Naša Senica

Naša Senica - informačný mesačník Mesta Senica. Vydáva Mesto Senica. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Naša Senica, Mestský úrad,  
Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica, IČO 00 309 974. Vedúca redaktorka Mgr. Tatiana Moravcová (telefón 034/698 7618). 

Uzávierka 20. v každom mesiaci. Povolené pod číslom 1/93 OÚ Senica, Registačné číslo: Ministerstvo kultúry SR EV 3151/09.
Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických materiálov 
nesie autor. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých v platenej reklame a inzercii. Mesačník je distribuovaný zadarmo . 
Náklad 5 000 výtlačkov. Elektronická verzia novín: www.senica.sk; e-mail: redakcia@senica.sk, tatiana.moravcova@senica.sk. ISSN 1339-0074 

SPOMIENKA
S bolesťou v srdci si 
pripomíname, že 13. 
novembra uplynulo 12 
rokov od tragickej smrti 
Martina Gubku.
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína mamina, syn Martin, 
brat Marián s rodinou a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie, spomienky 
stále bolia, zabudnúť na 
Teba nedovolia.
Odišiel si náhle, niet Ťa 
medzi nami, v našich 
srdciach zostávaš stále  
s nami.

6. 11. sme si pripome-
nuli 20. výročie úmrtia Janka Tomiša.

S láskou a úctou spomína manželka Anna, dcéra 
Miriam, vnučka Veronika a vnuk Davidek, brat 
Peter s rodinou, krstné deti Zuzka a Martin s ro-
dinami, švagor Laco a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Odišiel si cestou, ktorou 
ide každý sám. Len brána 
spomienok ostala doko-
rán. Ten, kto ťa poznal, si 
spomenie a ten, čo ťa mal 
rád, nikdy nezabudne!

Dňa 24. októbra 2022 
sme si pripomenuli  
2. výročie úmrtia nášho drahého manžela, ded-
ka, brata a krstného otca Petra Slobodu.
Venujte mu, spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manželka Helena, 
syn Martin s rodinou, dcéra Ingrid s rodinou, ses-
try, brat a kamaráti.

SPOMIENKA
Odišla si potichučky, bez 
slov rozlúčky. No v srdci-
ach, čo ju mali radi, žije 
stále spomienkami...

Dňa 1. 12. 2022 si pri-
pomíname nedožitých 
92 rokov našej milova-
nej maminky, babičky, 
sestry, švagrovej, tety, krstnej mamy, susedy a 
priateľky Kristíny Ondrejkovej, rod. Hrádelovej 
z Čáčova.

S láskou a úctou spomína syn Drahomír s man-
želkou, vnuci Lukáš a Daniel, vnučka Veronika  
s manželom a pravnúčikom Janíčkom a zosnulá 
vnučka Anetka, s ktorou sa stretla v nebíčku.  

Venujte jej s nami tichú spomienku. 

SPOMIENKY na vašich blízkych zosnulých môžete 
posielať mailom na adresu: redakcia@senica.sk. 
Alebo ich prineste na informácie Mestského úradu 
Senica (napísaný text a foto).

SPOMIENKA
Osud ti nedoprial s nami 
byť, ale v našich srdciach 
budeš stále žiť.

Dňa 11. 11. 2022 sme si 
pripomenuli 46. výročie 
úmrtia našej milovanej 
maminky, babičky, ses-
try, švagrovej, tety, krst-
nej mamy, susedy a priateľky 
Anny Eichingerovej, rod. Chválovej.

S láskou a úctou spomína dcéra Jana s manže-
lom Drahomírom, vnuci Lukáš a Daniel, vnučka 
Veronika s manželom a pravnúčikom Janíčkom 
a zosnulá vnučka Anetka, s ktorou sa stretla v ne-
bíčku. Venujte jej s nami tichú spomienku. 

SPOMIENKA
Osud ti nedoprial s nami 
byť, ale v našich srd- 
ciach budeš stále žiť.

Dňa 10. 11. 2022 uply-
nul rok, čo nás navždy 
opustila naša milovaná 
Anička Kopálková, 
rodená Koníčková.

S láskou a úctou spomína manžel s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 17. novembra sme 
si pripomenuli 6 rokov 
od úmrtia manžela, 
otca, dedka a pradedka 
Jozefa Poláka 
zo Senice. 

S úctou a láskou spo-
mínajú manželka Anna, 
dcéra Oľga a syn Jozef s rodinami.

POĎAKOVANIE
Zostalo len ticho, 
v očiach slzy a v srdci žiaľ.

Dňa 29. 9. 2022 nás na-
vždy opustil náš milova-
ný manžel, otec, dedko, 
svokor, brat, ujo, brat-
ranec, príbuzný, priateľ 
a známy Anton Szabó  
vo veku 75 rokov.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a zná-
mym, ktorí ho prišli odprevadiť na jeho posled-
nej ceste. Ďakujeme za všetky slová útechy, ktoré 
nám pomohli zmierniť našu veľkú bolesť a hlbo-
ký žiaľ a taktiež za kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Utíchlo srdce, utíchol 
hlas, mal si rád život a 
všetkých nás...

Dňa 11. novembra sme 
si pripomenuli 9 rokov, 
čo nás navždy opustil 
manžel, svokor, otec, 
svokor, dedko, brat a ujo 
Ján Mila z Kunova.

S láskou a úctou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Na oblohe sa rozsvietila 
veľká hviezda – to si ty, 
otec náš a pozeráš na nás 
z neba.
Tam v raji nebeskom po-
koj večný maj, buď naším 
anjelom, na zemi nás 
chráň.
Hoci si odišiel, nie si me-
dzi nami, navždy si zostal v srdciach tých, ktorí ťa 
vrúcne milovali. 

Dňa 12. 12. 2022 uplynie 25 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec, dedo a pra-
dedo Jozef Polakovič zo Senice.

S láskou a úctou spomína manželka, dcéry s ro-
dinami, 9 vnúčat a 8 pravnúčat.
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Mestská organizácia JDS Senica  informu-
je svojich členov o pripravovaných podujati-
ach v decembri a o plánoch na rok 2023:
• Mikulášske posedenie s hudbou
8. 12. 2022 od 17.00 do 24.00 hod. v Dome 
kultúry Senica (večera, občerstvenie, tombo-
la). Vstupenky možno kúpiť v kancelárii JD na 
Továrenskej ulici (pondelok, streda, piatok od 
13.00 do 16.00 hod.).
• V roku 2023 pripravujeme:
- jednodňové výlety: Budkov v apríli
                                            Mikulov v máji
- týždenné pobyty: Piešťany v júli a auguste
                                        Lipt. Ján v septembri
 • Pokračujú tradičné podujatia:
- tanečné popoludnia (1x mesačne)
- posedenia pri harmonike (1x mesačne)
- kúpanie v Dunajskej Strede (1x mesačne)
- divadelné predstavenia
Podrobné informácie o akciách získate v kan-
celárii organizácie na Továrenskej ulici a na vý-
ročnej členskej schôdzi, ktorá je plánovaná na 
21. marca 2023.
                   Anna Krahulcová, MO JDS Senica

SPRÁVA CINTORÍNA SENICA
(Sociálny podnik mesta Senica):
Po – pia: 8.00 – 11.00, 13:00 – 16:00
spravacintorina@spms.sk
0948 766 076

Zosobášili sa:
Ing. Maroš Zruban a Hana Rýzková   

Adam Krčík a Mgr. Denisa Kudláčová

Martin Person a Klaudia Jamáriková

Ján Mášik a Emília Habová

Jakub Roth a Ing. Martina Havlíčková

Ivan Bezděk a Ľubica Kollárová

Matúš Ščepka a Klára Šteruská

Michal Blanárik a Božena Bohunická

                     

Narodili sa:
Eliáš Malich, narodený v Myjave

Opustili nás: 
Ľubomír Béreš, vo veku 78 rokov 

Mária Fančovičová, vo veku 97 rokov 

Jozef Provazník, vo veku 91 rokov 

Pavel Drinka, vo veku 66 rokov 

Nadežda Olahová, vo veku 56 rokov 

Viera Jesenská, vo veku 62 rokov 

Ján Lazorčák, vo veku 73 rokov  

Spoločenská kronikaSPOMIENKA
Čas nelieči bolesť ani 
rany, iba nás učí žiť bez 
tých, ktorých sme mali 
radi.

Dňa 28. novembra uply-
nie 23 rokov, čo nás náh-
le opustil milovaný otec 
Ján Jamárik z Kunova.

S láskou spomína syn Ján s rodinou.

SPOMIENKA
Nedá sa opísať slovami, 
akú bolesť v srdci cítime, 
ani to ako veľmi nám 
chýbaš...
 
Dňa 30. 11. si pripo-
menieme prvé smutné 
výročie, čo nás navždy 
opustila naša milovaná 
mamička Věra Kutálková.

Dotĺklo srdiečko, zhasli oči, utíchol hlas, ktorý 
sme milovali. Mala si rada život a všetkých nás. 
S láskou, úctou a vďakou spomínajú dcéry Žane-
ta, Adriana a Miriama s rodinami. 

SPOMIENKA
Keď odíde jeden z nás, 
nedá sa iné, len plakať a 
spomínať a v duchu mať 
rád.
Zapáliť sviecu nech v po-
koji spíš, už ťa nič nebolí.
V srdci bolesť a v duši žiaľ 
zanecháš každému tu, 
kto ťa mal rád.

Dňa 24. 11. 2022 si pripomíname smutné druhé 
výročie, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, 
otec, dedko, brat, švagor, svokor, krstný otec, 
svat a kamarát Pavel Kusý.

S láskou a úctou spomínajú manželka Elena, deti 
Mirka, Lucka, Peťka s rodinami a ostatná rodina.
Tí ktorí ste ho poznali venujte mu s nami tichú 
spomienku.

SPOMIENKA
Utíchlo srdce, utíchol 
hlas, mal si rád život a 
všetkých nás. Odišiel si 
navždy, túžil si žiť, ale 
osud to tak zariadil, že 
musel si nás navždy 
opustiť. Hoci si odišiel 
a niet ťa medzi nami, v 
našich srdciach zostaneš 
stále s nami. 

Dňa 30. 10. 2022 sme si pripomenuli 5. výročie 
úmrtia Jaroslava Kučeru. 
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 5. augusta bolo už 
16 rokov, čo nám na-
vždy odišla, jediná, mi-
lovaná dcéra, najlepšia 
mamička, sesternica, 
vzácny človek 
Bc. Blanka Galádová, 
rod. Křečková.

S láskou spomínajú mamina, syn Gabriel, dcéra 
Patrícia s rodinou, sesternica Jarka. 

SPOMIENKA
Dňa 4. 10. 2022 sme si 
pripomenuli prvé smut-
né výročie úmrtia nášho 
drahého manžela, otca 
a dedka 
Rudka Neshodu 
zo Senice.

Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína manželka Oľga, syn 
Lukáš s manželkou, dcéra Gabriela,vnúčatká Ni-
kolasko a Karolínka.

SPOMIENKA
Milí rodičia... objať vás už nemôžeme, tak aspoň 
takto pošleme do neba jedno veľké ďakujeme... 

Dňa 5. 10. sme si pripomenuli prvé výročie úmr-
tia nášho drahého otca, dedka, pradedka, brata, 
krstného otca Stanislava Slobou zo Senice a 
dňa 17. 11. sme si pripomenuli 7. výročie úmrtia 
drahej mamičky, babky, prababky, sestry a krst-
nej mamy Emílie Slobodovej, rod. Mjakišovej.

Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú 
spomienku. S láskou a úctou spomínajú dcéry s 
rodinami a syn s rodinou.

Vyžrebovaní lúštitelia krížovky z predchádza- 
júceho čísla, ktorí do redakcie poslali správne 
znenie tajničky (... vtedy, keby zo stareckej sla-
bosti zabudol to, čo...), sú:
Ivan Sedlák, Miloš Nekanovič a 
Mária Bederková. Blahoželáme.

Pre vecné darčeky si môžu výhercovia prísť 
osobne na MsÚ, 1. podlažie, č. dv. 215. Alebo 
volať na telefón redakcie: 034/698 7618.
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VIANOČNÁ
DEDINA 16. – 22. 12. 2022

Námestie oslobodenia 
Senica

16. december (piatok) 
16:00 -  PAPER MOON TRIO 
                 Otvorenie Vianočnej dediny, vianočný punč s primátorom mesta, punč pre deti 
17:00 -  Spevácky zbor mesta Senica CANTILENA   
19:00 – JURAJ HNILICA BAND 

17. december (sobota)
10:00 – Dychové kvarteto J. Jankoviča (malé námestie)
15:00 – Dychové kvarteto J. Jankoviča 
16:00 – The Rockin´Two 
17:00 – Záhorácke divadlo – Betlehém 
18:00 – Dychové kvarteto J. Jankoviča (staré sídlisko – námestie)   
19:00 – VOISING (acappella vocal group) 

18. december (nedeľa)
14:00 – Dychové kvarteto J. Jankoviča (Ul. S. Jurkoviča) 
15:00 – HS Orbita 
16:00 – Peter Adamov a Pavol Bodnár Duo 
16:00 – Dychové kvarteto J. Jankoviča (Ul. L. Novomeského) 
17:00 – Country Tip 
18:00 – Dychové kvarteto J. Jankoviča (Ul. L. Svobodu) 
19:00 – ELÁN KONTRABAND 

19. december (pondelok)
15:30 – MŠ Kalinčiakova, Kolónia, ZŠ Sadová ul., Senica 
17:00 – Žiaci ZUŠ Senica
19:00 – Duo Blonde 

20. december (utorok) 
15:30 – MŠ Robotnícka, Hollého,  ZŠ s MŠ Jána Mudrocha, Senica
17:00 – Komorný spevácky zbor ECAV Senica 
19:00 – HS Chilli 

21. december (streda) 
15:30 – MŠ J. Kráľa, Komenského, ZŠ Viliama Paulínyho-Tótha, Senica 
17:00 – program detí CVČ STONOŽKA Senica
19:00 – Four Glasses  

22. december (štvrtok)
15:30 – MŠ L. Novomeského, M. Bartoňa (Čáčov), ZŠ Komenského, Senica 
17:00 – HS Memories
19:00 – FS Pruclek 

Predajné stánky s výrobkami s vianočnou tematikou budú otvorené
od 10:00 do 18:00 a stánky s občerstvením od 10:00 do 20:00 hodiny.


